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Prosjektplan
Forvaltningsrevisjon
PPT i Frogn kommune

Denne prosjektplanen inneholder metodebeskrivelser og konfidensiell informasjon som
Side 0 av av
10prosjektet. Beskrivelsene er BDOs
utelukkende er ment til bruk for presentasjon
eiendom, og skal ikke overleveres til andre eller benyttes uten vårt skriftlige samtykke.

BDO AS

1.

Formål og avgrensning

Kontrollutvalget i Frogn kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av
den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) i kommunen. Formålet er å undersøke om tjenesten gir
barn med særlige behov nødvendig og forsvarlig pedagogisk og psykologisk hjelp.
I prosjektet vil revisjonen vurdere om kravene og prosedyrene i gjeldene regelverk og kommunale
styringsdokumenter følges. I dette ligger det inne en vurdering av kvalitet, herunder en vurdering av
om balansen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning er god eller ikke. Spørsmålet som i
denne sammenheng er viktig å avklare er hvordan «god» operasjonaliseres. Dette gir regelverket til
en viss grad føringer på. Andre kilder kan være kommunens egne krav og målsettinger. Imidlertid vil
pedagogiskfaglige vurderinger av innholdet i vedtak måtte ligge utenfor mandatet i
forvaltningsrevisjonen.
Kartleggingen og analysene vil i noen grad kunne omfatte brukerspesifikke opplysninger av
taushetsbelagt karakter. Det forutsettes at det gis tilgang til slike opplysninger med hjemmel i revisors
egen taushetsplikt og tilgang til slike opplysninger. Revisors tilgang til opplysninger framkommer
direkte av forvaltningsloven § 13b nr 4, se også kommunelovens § 78 nr 6 og 7.

2.

Problemstillinger

For å vurdere hvorvidt Frogn kommune gir barn med særlige behov nødvendig og forsvarlig pedagogisk
og psykologisk hjelp har kontrollutvalget definert følgende fire problemstillinger:
1. Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen
a. Finnes tilstrekkelige rutiner i barnehage og skole
b. Er ressurssituasjonen tilstrekkelig til å møte behovet
c. Etterlever PPT saksbehandlingsfrister og hvordan samarbeider de ulike enhetene i
kommunen?
2. I hvilken grad følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering
3. Har kommunens spesialpedagogikk en god balanse mellom tilpasset opplæring og
spesialundervisning
4. Hva er tilfredsheten blant brukerne (barn og foresatte) av PPT-tjenester
Nedenfor har vi operasjonalisert disse problemstillingene og vist til hvilke revisjonskriterier vi mener
bør ligge til grunn for kontrollen og hvilke kontrollhandlinger vi vil foreta for å kunne besvare
problemstillingene.
1. Hvordan fanges barn med behov for spesialpedagogisk hjelp opp av kommunen
Det følger av opplæringsloven (oppll) § 5-6 at «kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei
pedagogisk-psykologisk teneste». Det følger av bestemmelsens annet ledd at PP-tjenesten skal sørge
for at det utarbeides sakkyndig vurdering. Dette omtales i veileder til loven som individrettet arbeid.
PP-tjenesten skal samarbeide med andre kommunale hjelpeinstanser, samt fylkeskommunale og
statlige hjelpeinstanser, men ansvaret for å fange opp barns behov for spesialpedagogisk hjelp kan i
utgangspunktet ligge på en rekke instanser i og utenfor kommunen, slik som helsestasjon, foreldre,
barnehage, skole osv. Oppdages vanskene tidlig, kan varigheten av tiltakene og konsekvensene
begrenses. Forhold som blir viktig å få kartlagt under denne problemstillingen er blant annet hvilke
prosedyrer kommunens instanser følger for å avdekke et barns behov for spesialpedagogisk hjelp og
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hvordan det arbeides systematisk hos de som har ansvar for oppfølging av barn i førskole- og
skolepliktig alder.
Det å avdekke behov for tilrettelagt undervisning for barn krever kunnskap og kompetanse knyttet til
en rekke forhold innen det spesialpedagogiske fagfeltet og kan dreie seg om alt fra atferdsvansker,
syn- og hørselsproblemer, motoriske utfordringer, lese- og skrivevansker, mobbing osv. Et viktig
forhold som vi vil se nærmere på er i hvilken grad PP-tjenesten blir oppfattet som et ressurssenter
hvor ansatte med oppfølgingsansvar for førskole- og skolebarn kan få råd, veiledning og hjelp.
I henhold til oppll. § 5-6 skal PP-tjenesten hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.
Lovteksten gir med andre ord PPT i oppgave å hjelpe skolene med å utvikle og legge til rette for slike
rammevilkår. Det blir derfor viktig å undersøke i hvilken grad PP-tjenesten bidrar til
kompetanseutvikling i Frogn kommune.
Det blir videre viktig å få innsikt i hva kommunen foretar seg når et behov er avdekket. Vi er for
eksempel kjent med at enkelte kommuner har utviklet egne kvalitetssikringssystemer med beskrivelse
av prosedyrer som skal iverksettes før det er aktuelt å søke om spesialpedagogisk hjelp, rutiner for
henvisning, sakkyndig uttalelse og enkeltvedtak.
I henhold til opplæringslovens § 5-3 har kommunen ansvaret for at det utarbeides en sakkyndig
vurdering og at det fattes enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp. Forvaltningslovens (fvl.) §11a
legger til grunn at saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». Videre går det fram av veileder til
opplæringsloven at kravet fører til at «det ikke er adgang til å innføre ventelister for utredning om
en elevs behov for spesialundervisning. En slik venteliste vil stride mot elevens individuelle rett til
spesialundervisning». Tidligere studier har imidlertid vist at tiden det går fra et behov er oppdaget
til spesialundervisning starter fort kan være et skoleår. Vi vil undersøke om PP-tjenesten i Frogn
kommune etterlever saksbehandlingsfristene og avdekke om det foreligger ventetider. Dersom det
viser seg at det er ventelister blir neste kontroll å undersøke om kommunen iverksetter midlertidige
tilpasningsopplegg til eventuell spesialundervisning er på plass.
Ansvaret for å fange opp et barns behov for spesialpedagogisk hjelp involverer en rekke instanser i
kommunen. Når et ansvar i praksis er fordelt på flere instanser kan det føre med seg
samordningsproblemer. Vi vil derfor også være opptatt av å vurdere hvorvidt kommunen har lagt til
rette for samarbeid og samordning der det er tilgrensede, og eventuelt overlapp i ansvar og oppgaver.
Følgende spørsmål bør derfor besvares:
• Holdes det regelmessige (tverrfaglige) møter i skole/barnehage med deltakelse fra PPT?
• Hvilken rolle spiller PPT når det gjelder veiledningsarbeid for lærere og kunnskapsutvikling i
skolene?
• Hvordan arbeider PPT i forhold til det systemrettede og det individrettede ansvaret?
• Hvilke samarbeidsrelasjoner er PPT involvert i?
• Hvordan er PPT involvert når det gjelder utredning, vurdering, rådgivning, forebyggende arbeid?
• Overholdes forvaltningslovens frister for saksbehandling?
2. I hvilken grad følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering
Det er skoleeier som har myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning og som har ansvar
for at det foreligger en sakkyndig vurdering før vedtaket fattes, jfr. oppll. § 5-3.
Den sakkyndige vurderingen skal inneholde både en utredning og en tilrådning. Vurderingen skal
beskrive eleven og behovet for spesialundervisning og hvordan opplæringstilbudet skal gis. Videre skal
den beskrive elevens utbytte av ordinærundervisning, elevens lærevansker, realistiske læringsmål for
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eleven, og hvilken opplæring som gir eleven et forsvarlig tilbud. Det skal på bakgrunn av den
sakkyndige vurderingen fattes et enkeltvedtak.
Foreldrene har rett til å uttale seg før vedtaket blir fattet, og deres uttalelse skal tillegges stor vekt.
Særlig gjelder dette dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen gitt av PPT. Vedtak om
spesialundervisning skal klart og tydelig beskrive spesialundervisningens innhold, organisering og
omfang. Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal avviket beskrives og begrunnes
i enkeltvedtaket.
Problemstillingen reiser spørsmålet om i hvilken grad skolene følger opp PP-tjenestens anbefalinger.
Her vil komplementære analysemetoder måtte benyttes. Vi vil først søke å få et oversiktsbilde over
hvordan vedtakene fordeler seg på henholdsvis «i tråd med PPTs anbefaling», «delvis i tråd med PPTs
anbefaling» og «ikke fulgt PPTs anbefaling». Dersom denne informasjonen ikke er tilgjengelig vil vi
foreta stikkprøver som kan si noe om forholdstallet. Deretter vil intervjuer bli en viktig kilde til å få
innsikt i hvordan både skoleledelse og PP-tjenesten vurderer oppfølgingen av PPTs anbefalinger. I de
tilfeller PPTs anbefalinger ikke blir fulgt blir det særlig viktig for revisjonen å følge opp om det går
klart frem hva som er begrunnelsen, og hvordan skolen vil tilrettelegge for at eleven likevel vil få
tilfredsstillende opplæring. Vi vil samtidig være opptatt av å skaffe informasjon om hvem som er
involvert fra skolens side ved vurderingen og selve beslutningen om vedtak, det vil si hvordan foregår
beslutningsprosessen og varierer denne prosessen mellom skolene.
Vi ønsker å gjennomføre kontroll av et utvalg elever fra skolene som hadde fått enkeltvedtak om
spesialundervisning. Her vil vi kartlegge underlagsdokumenter for sakkyndig vurdering, kommunens
vedtak og skolenes oppfølging av vedtakene. Som del av oppfølgingen av den enkelte elev skal det
utformes en individuell opplæringsplan (IOP) og spesialundervisningen skal evalueres hvert halvår. De
individuelle opplæringsplanene vil bli gjennomgått, og vi vil vurdere hvordan skolene rapporterte i
halvårsrapportene om resultatet og vurdering av undervisningen.
Følgende spørsmål bør derfor besvares:
•
•
•
•
•

Hvordan følges PPTs anbefalinger opp gjennom enkeltvedtak og rapportering?
Er det systematiske forskjeller i hvordan oppfølging og rapportering foregår?
I hvilken grad begrunnes vedtak som ikke følger PPTs anbefalinger?
Følges kravene til IOP og rapportering?
Følger vedtakene krav til utforming
3. Har kommunens spesialpedagogikk en god balanse mellom tilpasset opplæring og
spesialundervisning

Retten til tilpasset opplæring er hjemlet i opplæringslovens § 1-3 hvor det heter at «opplæringa skal
tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, læringen og lærekandidaten». I noen
tilfeller kan det også være nødvendig med spesialundervisning for å oppfylle plikten til tilpasset
opplæring. Prinsippet om tilpasset opplæring favner derfor både ordinær opplæring og
spesialundervisning. St.meld. 18 (2010-2011) presiserer at balansen mellom tilpasset opplæring og
spesialundervisning er viktig. Etter forarbeidene 1 skal prinsippet om likeverdig opplæring være
grunnprinsippet i den norske skole. "Tilpasset opplæring handler om å skape god balanse mellom
evnene og forutsetningene til den enkelte elev og fellesskapet».
Departementet mener at "flere skoler bør gjøre mer innenfor rammen av tilpasset opplæring før
elevers behov for spesialundervisning eventuelt utredes av PPT. Målet blir i stortingsmeldingen

1

Pt.prp.nr. 46 (1997-98)
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beskrevet som at flere elever skal få undervisning innenfor det ordinære opplæringstilbudet, men at
lovens krav om at elever som har behov for spesialundervisning skal få det, skal gå foran.
Med Kunnskapsløftet og etterfølgende stortingsmeldinger har det blitt lagt vekt på å utvikle en mer
inkluderende skole hvor flere elever lærer mer; «Når kvaliteten på den vanlige opplæringen øker,
øker også utbyttet for alle som er involvert. Det reduserer dermed behovet for ekstra tiltak som
spesialundervisning.» En viktig utfordring er dermed å sørge for at den vanlige opplæringen får så høy
kvalitet som mulig. Dette forutsetter nært samarbeid mellom alle som er involvert i opplæringen for
alle grupper av barn2, både på barneskole og ungdomskolenivå.
Under denne problemstillingen vil vi undersøke hvordan andelen elever med spesialundervisning har
utviklet seg i perioden 2010-2014. Videre vil vi undersøke andel lærerressurser til spesialundervisning.
Fordeling av antall timer med spesialpedagog og assistenttimer per elev sier også noe om behov og
ressursbruk. Samtlige data for Frogn kommune vil bli sammenlignet med et utvalg sammenlignbare
kommuner og landsgjennomsnitt.
Vi vil også analysere ressurstildelingsmodellen i Frogn kommune, særlig å vurdere om denne motiverer
til økt bruk av tilpasset fremfor spesialundervisning. Med ressurstildelingsmodell mener vi hvordan
budsjettmidler til skolene fordeles, herunder særlig forholdet mellomgrunntildeling, og tildeling av
ekstraressurser til elever med særskilte behov. Her finnes det ulike budsjettmodeller i ulike
kommuner, der noen gir økonomiske insentiver til tilpasset undervisning i klasserommet (gjennom å
tildele skolen et fast beløp per elev), mens andre gir insentiver til spesialundervisning (gjennom å gi
midler basert på vedtatte timer spesialundervisninger), og andre igjen er en kombinasjon av disse to
ytterlighetene.
Følgende spørsmål bør derfor besvares:
•
•
•
•

Hvordan har andelen elever med spesialundervisning utviklet seg over tid?
Hvordan har andelen lærerressurser til spesialundervisning utviklet seg over tid?
Hvordan er fordelingen mellom antall timer til spesialundervisning og assistenttimer per elev?
Hvordan fungerer ressurstildelingsmodellen og hvilke effekter har denne på forholdet mellom
spesialundervisning og tilpasset opplæring?
4. Hva er tilfredsheten blant brukerne (barn og foresatte) av PPT-tjenester

I følge kommunens egen serviceerklæring skal PPT «i samarbeid med andre veiledningstjenester
hjelpe barn, foresatte og personale med å utvikle gode læringsvilkår for barn/elever som trenger
særlig hjelp. Tjenesten skal videre medvirke til tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak for barn
og unge i oppvekstmiljøet». Dette vil utgjøre et viktig revisjonskriterium under denne
problemstillingen. Revisjonshandlingen vil bestå i gjennomgå brukerundersøkelser foretatt av
kommunen selv, samt foreslår vi å intervjue FAU-representanter / SU-representanter3 ved et utvalg
barnehager og skoler i kommunen. Vi vil også innhente informasjon om eventuelle klager til
fylkesmannen i løpet av de siste fire år, eventuelt merknader ved tilsyn.
Følgende spørsmål bør derfor besvares:
• Hvordan skårer PP-tjenesten på brukerundersøkelser I Frogn kommune?
• Har Fylkesmannen hatt merknader ved eventuelle tilsyn?
• Hva er tilbakemeldingene fra FAU-representanter/ SU-representanter

2
3

NOU 2009:18 Rett til opplæring s. 26, kap. 2.4.
Representanter for Foreldreråd og Samarbeidsutvalg
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3.

Vårt forslag til gjennomføring

Undersøkelsene vil bli gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven § 78, forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Resultatene av
forvaltningsrevisjonen vil bli rapportert skriftlig, både i foreløpig og endelig rapport. Høringsuttalelser
i tilknytning til foreløpig rapport vil bli inntatt og vurdert i endelig rapport. Arbeidet vil bli
gjennomført i fasene vist i figur 1 under:

Figur 1: Metodisk tilnærming

Den metodiske tilnærmingen vil i all hovedsak skje gjennom innhenting av data og intervjuer med
aktuelle personer i kommunen. Videre vil vi foreta dokumentanalyser opp mot krav i relevant
lovverk, retningslinjer og veiledninger, samt kommunens egne rutiner og prosedyrer, planer og
strategier.
3.1.

Planleggingsfasen

Sentralt i planleggingsfasen er å operasjonalisere problemstillingene som er gitt av kontrollutvalget
samt identifisere relevante revisjonskriterier og velge hensiktsmessige undersøkelsesmetoder i
gjennomføringen. I den forbindelse vil det bli behov for å avtale nærmere hvilken informasjon,
dokumentasjon o.l. som vil inngå i våre undersøkelser, herunder hvilke personer i kommunen vi må
ha kontakt med. Vi ser at dette oppdraget vil bli intervjuintensivt, i den forstand at mye av
informasjonen må samles inn gjennom samtaler.
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Det vil blant annet bli nødvendig å ha samtaler med leder og rådgivere/saksbehandlere ved PPtjenesten, kommunalsjef for Oppvekst og kultur, enhetsleder barnehager, muligens også enhetsleder
for barn, unge og familier, RO leder ved helsestasjonen, i tillegg til et utvalg rektorer og
barnehageledere (herunder både private og kommunale). Som tidligere nevnt vil en del av
kartleggingen gjøres gjennom stikkprøvekontroller og analyser av regnskap, KOSTRA-rapportering, tall
fra Skoleporten osv.
Følgende revisjonskriterier vil være sentrale i vurderingen av barnehagene (listen er ment som
eksempler, og er ikke nødvendigvis fullstendig):
•
•
•
•
•

LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova)
LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Pt.prp.nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
NOU 2009:18 Rett til opplæring
Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
Utdanningsdirektoratet
• Veileder i lokalt arbeid med læreplaner Utdanningsdirektoratet
• Kommunens egen serviceerklæring

3.2.

Kartleggingsfasen

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som
grunnlag for kontroll. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang,
detaljeringsnivå og kvalitet. Følgende informasjon er nødvendig å innhente for forvaltningsrevisjonen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolerapporter
Kommunens tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen
Henvisningsskjema til PPT
Oversikt over antall saker/søknader, vedtak med tilgang til et utvalg vedtak for
stikkprøvekontroll
Et utvalg av individuelle opplæringsplaner og rapporteringer
Prosedyrebeskrivelser ved overgang mellom barnehage/barnetrinn/ungdomstrinn.
Innhente budsjetter, regnskaper og årsrapporter, 3-5 år bakover i tid for barnehager og
eiendomsområdet.
Innhente relevante nøkkeltall i KOSTRA og annen nasjonal statistikk vedrørende tilpasset
opplæring og spesialundervisning

Etter kartleggingsfasen skal det være tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til å kunne lage et
revisjonsprogram.
I problemstilling nr. 4 er det et ønske om å kartlegge brukernes tilfredshet med PP-tjenesten. Det
har ikke lyktes BDO å skaffe informasjon om, eller eventuelt hvor ofte, kommunen gjennomfører
brukerundersøkelser innenfor dette området. Rammen for oppdraget tillater ikke å gjennomføre en
selvstendig spørreundersøkelse. Vi vil derfor måtte ta utgangspunkt i eventuelle undersøkelser som
kommunen har gjennomført i egen regi. Uansett anbefaler vi å gjennomføre noen dybdeintervjuer
med representanter fra foreldreråd (FAU) og samarbeidsutvalg (SU). Eventuelle klagesaker til
fylkesmannen vil være viktig informasjon sammen med resultater fra eventuelle tilsyn gjennomført
av fylkesmannen.
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3.3.

Vurderingsfasen

Det lages et revisjonsprogram som konkretiserer nærmere hvilke revisjonshandlinger som er relevante
å gjennomføre.
Det legges opp til en mest mulig objektiv vurdering av innsamlet informasjon om PP-tjenesten. De
etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for hvor godt tjenestene er ivaretatt.
Det foreligger også noe statistikk for hvorledes kommunen ivaretar tjenestetilbudet og
søknadsbehandlingen i forhold til andre kommuner. Denne vil bli benyttet for å gi nødvendige analyser
av situasjonen.
Som nevnt vil problemstillingene bli vurdert opp mot kriteriene fastsatt i revisjonsprogrammet, og
det gjøres en konklusjon for området/den reviderte tjenesten. I henhold til standarden for
forvaltningsrevisjon vil revisor gi anbefalinger der det er hensiktsmessig.

3.4.

Rapporteringsfasen

Det utarbeides rapport ved avslutning av prosjektet, som forelegges kontrollutvalget for godkjenning.
Rapporten vil inneholde faktabeskrivelse, våre vurderinger, konklusjoner og eventuelle forslag til
anbefalinger til forbedringer. Administrasjonens kommentarer vil bli innarbeidet i endelig rapport, og
høringsuttalelser vedlegges rapporten.
BDO vil framlegge rapporten i møte med kontrollutvalget. Rapportene kan også bli presentert for
kommunestyret om ønskelig.
Vårt forslag til struktur i rapporten:










Sammendrag og forslag til tiltak
Innledning
o Bakgrunn og formål
o Problemstillinger og eventuelle avgrensninger
o Metodikk
o Kort om organisering av PP-tjenesten i Frogn kommune
Faktabeskrivelse
o Problemstilling 1 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse
o Problemstilling 2 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse
o Problemstilling 3 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse
o Problemstilling 4 operasjonalisering, revisjonskriterier og faktabeskrivelse
Vurderinger og konklusjoner
o Problemstilling 1 vurderinger og konklusjon
o Problemstilling 2 vurderinger og konklusjon
o Problemstilling 3 vurderinger og konklusjon
o Problemstilling 4 vurderinger og konklusjon
Høringsuttalelse fra kommunen
Vedlegg
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4. Framdriftsplan og ressursbruk
Prosjektets hovedleveranse er rapport til kontrollutvalget, med endelig frist 1. november 2016.
Arbeidet vil starte umiddelbart etter kontrollutvalgets behandling den 6. juni 2016.
Nedenfor har vi angitt et forslag til fremdriftsplan:

Figur 2: Forslag til fremdriftsplan

Budsjettet for denne forvaltningsrevisjonen er delt med forvaltningsrevisjon av PPT. For revisjon av
oppfølging av politisk vedtak er det planlagt å benytte ca. 150 timer.

5. Organisering og ressursstyring
BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonsteam vil gjennomføre
oppdraget
• Morten Thuve, oppdragsansvarlig partner
• Inger-Johanne Weidel, prosjektleder
• Knut Kavli, prosjektmedarbeider

Oslo, 24. mai 2016:
Morten Thuve (sign)
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Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
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Frogn kontrollutvalg
Frogn KU-22/16
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon - Oppfølging av politiske vedtak
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Frogn kontrollutvalg

Saksnr.:
22/16

16/00168-1
Møtedato
06.06.2016

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til BDOs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonen
«Oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune.»

SAKSUTREDNING:
Etter innstilling fra kontrollutvalget, valgte kommunestyret 2.mai 2016 BDO som
forvaltningsrevisor for årets forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatet har i
henhold til vedtakets punkt 5 tegnet kontrakt med BDO for prosjektene.
BDOs prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Oppfølging av politiske vedtak» følger
vedlagt. Denne gir etter sekretariatets mening, en god og fyldig beskrivelse av
hvordan BDO ønsker å følge opp de vedtatte problemstillingene i sin revisjon.
Prosjektplanen er i samsvar med de mål og problemstillinger for prosjektet som
kontrollutvalget la til grunn for anbudsinvitasjonen, jf. utv. sak 5/16.
Prosjektets framdriftsplan bygger på at rapporten fra BDO legges fram innen 1.
november d.å., jf. Kommunestyrets vedtak.
Ås, 30. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
Sekretær

Vedlegg: BDOs prosjektplan forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske vedtak i
Frogn kommune.»
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Prosjektplan Forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Frogn
kommune
Mai 2016

n

0

BDO AS

1. Bakgrunn og målsetting
Kontrollutvalget i Frogn kommune har besluttet at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon
av om kommunens administrasjon følger opp politiske vedtak og hvordan dette kommuniseres til
kommunens politiske organer og innbyggerne. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å
undersøke kvaliteten på administrasjonens oppfølging av politiske vedtak og hvordan
tilbakemeldingene gjennomføres, herunder om politiske organ blir orientert om et annet forløp i
gjennomføringen enn opprinnelig forutsatt eller forventet. Videre har revisjonen til hensikt å
vurdere hvordan oppfølgingen av politiske vedtak kommuniseres til kommunens politiske
organer og innbyggerne.
Offentlig forvaltning styres gjennom vedtak, fra overordnede styringsdokumenter og
budsjettvedtak til saksspesifikke vedtak. Vedtak fattes også i store deler av forvaltningen etter
delegert myndighet fra kommunestyret. Omfanget er således stort, men det er tross alt
gjennom vedtak at forvaltningen styres og myndighetsutøvelse drives.
Alternativ: Erfaringsvis behandles det årlig mange saker i formannskap og kommunestyre.
Innenfor rammen for forvaltningsrevisjonsprosjektet må det derfor gjøres en risiko- og
vesentlighetsvurdering for utvalg av saker. Inkludert i en slik vurdering kan være:
-

Saker der kommunestyrets vedtak er forskjellig fra rådmannens innstilling
Saker av prinsipiell karakter
Saker av større økonomisk betydning (prosjekter)
Utvalg av saker fra bestemte sektorer eller saksområder
Forholdet mellom omfang av saker fra kommunestyret vs formannskapet

Hvilke typer vedtak som er mest aktuelle og hvilke vedtak som eventuelt skal holdes utenfor
undersøkelsene vil bli drøftet med kontrollutvalget i oppstartsmøtet.

2. Problemstillinger
Kontrollutvalget har vedtatt følgende fire problemstillinger forvaltningsrevisjonen skal svare ut,
men vi ser at problemstilling 2 (om oppfølging) og 3 (om avvik) henger sammen, slik at vi
foreslår å se disse sammen under én problemstilling:
Problemstillinger oppfølging av politiske vedtak
1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring og
oppfølging av politiske vedtak?
2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene,
herunder orientering om avvik?
3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med innbyggerne?
Tabell 1 Problemstillinger forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av politiske vedtak
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3. Operasjonalisering og revisjonskriterier
3.1.

Operasjonalisering av problemstillingene

Nedenfor konkretiseres problemstillingene med forslag til forhold som anses relevant å
undersøke. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste, men er ment som
eksempler på forhold vi vil undersøke nærmere.
1. I hvilken grad har administrasjonen et system for iverksetting, gjennomføring og
oppfølging av politiske vedtak?
Forvaltningsrevisjonen vil avdekke om kommunen har et system for behandling av vedtak.
Dersom systemet er manuelt, er det risiko for at vedtak blir «glemt» og prosessen stopper opp.
Derimot hvis kommunen har et system, vil det kunne gjøres en «fullstendighetskontroll» med at
alle vedtak inngår i et register eller lignende. Forvaltningsrevisjonen bør uansett gjøre en
risikovurdering og et utvalg blant saker som innebærer spesifikk oppfølging.
Når det gjelder gjennomføring må det gjøres en avgrensning. En ting er et system som «logger»
status i gjennomføring, og noe annet vil si å følge opp resultatet av vedtakene. Vi oppfatter at
med «gjennomføring» i denne sammenheng innebærer å vurdere systemet, eller mangel på
sådan, ikke oppfølging av selve leveransene. Eksempelvis hvis det er vedtatt bygge ny skole, vil
forvaltningsrevisor vurdere hvordan kommunen har iverksatt og fulgt opp denne byggingen
implisitt gjennomføring gjennom styrende dokumenter, men ikke å se at skolebygget står der til
vedtatt pris, tid og kvalitet.
Oppfølging av vedtak vil i første rekke være å se om administrasjonen har et oppfølgingssystem
knyttet til vedtakene; hvem er ansvarlig organ og hvem er iverksettende organ, normalt sett
rådmannen.
Følgende spørsmål anses relevante:
-

Er det etablert et oppfølgingssystem som legger til rette for oversikt over og oppfølging av
hvordan vedtak blir iverksatt og ferdigstilt?
Er det etablert system for rapportering av status på gjennomføring av vedtak og hvor ofte
gis det slik status?
Er det etablert et system for tilbakerapportering av at vedtak er gjennomført og ferdigstilt?

2. I hvilken grad blir de politiske organer orientert om oppfølgingen av vedtakene, herunder
orientering om avvik?
Dersom kommunen har et system for oppfølging av vedtak, jf. problemstillingen ovenfor, vil
revisjonen se etter om administrasjonen legger fram informasjon fra dette til de politiske
organene. Det er ikke vanlig å ha spesifikke oppfølgingssaker i de politiske organene, men status
i gjennomføring av forvaltningens oppgaver vil vanligvis gjøres i måneds-, tertial- og
årsrapporter. Uansett vil revisjonen se om, og eventuelt hvordan, administrasjonen gir
tilbakemeldinger, både løpende og ved avsluttet gjennomføring.
Avvikshåndtering er en viktig del av oppfølgingen og kontrollutvalget har definert dette som en
egen problemstilling i sin bestilling. Vi har valgt å svare ut dette sammen med den øvrige
oppfølgingen av vedtak. Vedtak har ofte forventninger eller krav til økonomi og fremdrift,
eventuelt også kvalitet. Det kan være hensiktsmessig å avgrense kontrollene på
avvikshåndtering, eksempelvis til de prinsipielt og økonomisk viktigste sakene, politisk betente
saker og/eller der man har signaler om mindre tilfredsstillende oppfølging av vedtak.
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Følgende spørsmål anses relevante:
-

Gis det tidsfrister for gjennomføring av vedtak i selve vedtakene?
Blir det rapporter løpende om status i gjennomføring av vedtak?
Hvilke organer blir eventuelt gitt slik orientering, evt. hvordan dokumenteres dette?
Er det enkeltsaker som burde vært gitt orientering om utenom faste rutiner?
Er det saker som har vesentlig økonomiske avvik?
Er det saker som har vesentlige avvik knyttet til fremdrift?

3. I hvilken grad blir oppfølging av politiske vedtak kommunisert med innbyggerne?
Det er å forvente at enkeltvedtak er formidlet til rette vedkommende, så vi vil ikke se på
tilbakemeldinger til den enkelte. Vi forstår at kommunikasjon retter seg mot informasjon i åpne
organer (tilgjengelig for allmennheten), på nettet eller på annen måte. Det vil også være
saksbetinget hvordan informasjonen skal eller bør kommuniseres i åpne kanaler. Det kan derfor
være aktuelt å se hvordan andre kommuner skjøtter dette informasjonsbehovet sammenlignet
med Frogn kommune.
Typisk informasjon som legges ut på nettet er: Møteinnkallinger, referater/vedtak, planer,
budsjetter, regnskaper og dagsaktuelle konkrete saker. Dette vil kunne inngå i undersøkelsene.
Problemstillingen synes å rette seg mot hvordan oppfølgingen informeres utad. Vi antar det
siktes til hvordan innbyggerne blir orientert om gjennomføring av selve sakene, kanskje både
underveis og ved avslutning, når det er relevante saker å informere om på denne måten.
Følgende spørsmål anses relevante:
-

3.2.

Publiseres politiske saker og vedta, og gjennom hvilke kanaler publiseres disse?
Er saker og protokoller gjort tilgjengelig for allmennheten?
Hvordan er kommunens styringsdokumenter tilgjengeliggjort?

Revisjonskriterier

Med utgangspunkt i problemstillingene blir det etablert revisjonskriterier som målestokk for
vurderingene. Vedtak i kommunestyret og i formannskapet er naturlige revisjonskriterier.
Eksempler på andre relevante revisjonskriterier er:
-

Kommunelov med forskrifter
Forvaltningsloven
Offentlighetsloven
Budsjett og økonomiplan
Kommunens delegasjonsreglement og evt. økonomireglement

4. Metode for gjennomføring
4.1.

Gjennomføring i fire faser

Forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført i henhold til krav fastsatt i kommuneloven §78,
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon. Resultatene av forvaltningsrevisjonen vil bli rapportert skriftlig.
Høringsuttalelser i tilknytning til et utkast til rapport vil bli tatt inn og vurdert i endelig rapport.
Arbeidet vil bli gjennomført i følgende faser:
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-

Planleggingsfasen
Kartleggingsfasen
Vurderingsfasen
Rapportering

I hovedsak vil metodene i prosjektet være dokumentanalyse, informasjons- og systemanalyse og
intervjuer. Gjennom hele prosessen vil kravene til dokumentasjon og kvalitetssikring bli
ivaretatt. En nærmere spesifisering av innholdet i de ulike fasene framkommer av figuren
nedenfor.
Planlegging

Kartlegging

Vurdering og
konklusjon

Rapportering

RSK 001, pkt 18-27

RSK 001, pkt 28-30

RSK 001, pkt 31-34

RSK 001, pkt 35-41

• Formål og
problemstillinger
• Revisjonskriterier
• Kunnskap om
tjenesteområdet
• Utarbeide oversikt over
behovet for informasjon
• Bestemme metode
• Prosjektplan

• Innhente kunnskap om

• Vurdere resultatene fra

• Utarbeide eventuelle
anbefalinger

kommunens oppfølging

analyser, stikkprøver,

av vedtak

medarbeider-

• Skrive utkast til rapport

/brukerundersøkelser og

• Gjennomføre høring

annen innhentet

• Endelig rapport

dokumentasjon

• Presentasjon for

• Organisering, rutiner,
internkontroll
• Gjennomgang av system
og rutiner for
kommunikasjon utad
• Gjennomføre intervjuer

• Avklare rapportering

• Vurdere og sammenstille

kontrollutvalget

resultater fra intervjuer
• Konkludere opp mot
problemstillingene

• Bearbeide resultater til

• Utarbeide

rapport

revisjonsprogram
• Planlegge intervjuer

Dokumentasjon (RSK 001, pkt 42-44)

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll (RSK 001, pkt 45-47)
Figur 1 Metode for gjennomføring

4.2.

Nærmere om de fire fasene

Planleggingsfasen
I planleggingsfasen utarbeides en prosjektplan som presenteres for kontrollutvalget, og
godkjennes der. Etter godkjent prosjektplan vil det bli gjennomført et oppstartsmøte med
administrasjonen. Det naturlige utgangspunkt er rådmannen, men også rådmannsgruppen med
kommunalsjef for helse, omsorg og velferd, kommunalsjef for oppvekst og kultur og
kommunalsjef for miljø, eiendom og teknisk drift.
Oppstartsmøtet har til formål å informere om oppstart av forvaltningsrevisjonen, revisjonens
formål, innhold og innretning, diskusjon av relevante personer for intervju, tilgang på
dokumentasjon, hvem som skal fungere som kontaktperson for praktiske forhold mv.
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Kartleggingsfasen
Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som
grunnlag for kontroll. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang,
detaljeringsnivå og kvalitet. Følgende informasjon anses relevant å innhente:
-

Protokoller fra vedtak i sentrale politiske organ
Tertial-/månedsrapporter og årsrapporter
Annen rapportering eller orienteringer fra administrasjonen til politiske organer
Informasjon fra evt. systemer for oppfølging
Rutiner for hvordan oppfølging av politiske vedtak kommuniseres

Vurderingsfasen
I vurderingsfasen vil vi strukturere informasjonen som er hentet inn og vurdere denne opp mot
revisjonskriteriene. For dette vil vi utarbeide et revisjonsprogram med revisjonshandlingene
som gjøres. Vi vil konkludere på de ulike problemstillingene og gi forslag til tiltak der dette er
hensiktsmessig.
Rapportering
Det utarbeides en skriftlig rapport, som inneholder faktabeskrivelse, våre vurderinger,
konklusjoner og eventuelle forslag til tiltak. Rapporten sendes til administrasjonen for høring,
og eventuelle kommentarer vil bli innarbeidet i endelig rapport. Høringsuttalelsen vedlegges
også rapporten. Endelig rapport oversendes kontrollutvalget og vi vil presentere rapporten i
møte med kontrollutvalget. Rapporten kan presenteres for kommunestyret dersom dette er
ønskelig.
Vi foreslår følgende struktur for rapporten:
-

-

4.3.

Sammendrag og forslag til tiltak
Innledning
o Bakgrunn og formål
o Problemstillinger og eventuelle avgrensninger
o Metodikk
Faktabeskrivelse og revisjonskriterier for hver problemstilling
Vurderinger og konklusjoner per problemstilling
Høringsuttalelse fra kommunen
Vedlegg

Omfang og avgrensninger

I oppfølgingen av politiske vedtak ligger det i problemstillingen at det gjelder politiske vedtak.
Med bakgrunn i kommunens politiske organisering og delegeringsreglement vil vi fokusere på
vedtak gjort i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker, og
hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Vi forstår at administrative vedtak etter delegert
myndighet faller utenfor, og dermed ikke vil være gjenstand for revisjon.
Følgende typer vedtak anses som mindre aktuelt å følge opp:
-

Orienteringer og referatsaker
Uttalelser, eksempelvis høringer
Oppnevninger av personer i ulike verv
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5. Framdriftsplan og ressursbruk
Prosjektets hovedleveranse er rapport til kontrollutvalget, med endelig frist 1. november 2016.
Arbeidet vil starte umiddelbart etter kontrollutvalgets behandling den 6. juni 2016.
Nedenfor har vi angitt et forslag til fremdriftsplan:

Juni

August

Planlegging

Milepæl 1:
Prosjektplan foreligger

September

Kartlegging

Oktober

Analyse

Rapport

M
1

Milepæl 2:
Data foreligger

M
2

Milepæl 4:
Analysen foreligger

M
3

Milepæl 5:
Høringsutkast til adm. (To
uker før leveranse)
Milepæl 6:
Endelig rapport til
kontrollutvalget

M
4

M
5

Statusmøter

= Leveranse
= Møter med kontrollutvalget

Prosjektplan
Involveringsplan

Presentasjon og avlevering
av endelig rapport

Figur 2 Fremdriftsplan for forvaltningsrevisjonen

Budsjettet for denne forvaltningsrevisjonen er delt med forvaltningsrevisjon av PPT. For
revisjon av oppfølging av politisk vedtak er det planlagt å benytte ca. 120 timer.

6. Organisering og ansvar
Kontrollutvalget i Frogn kommune er bestiller, og BDO er engasjert til å gjennomføre
forvaltningsrevisjonen. BDO har etablert følgende revisjonsteam for dette oppdraget:
-

Øyvind Sunde (oppdragsansvarlig og prosjektleder)
Espen Løge Goksøyr (prosjektmedarbeider)

Vi vil supplere med ytterligere ressurser ved behov.

Oslo, 27. mai 2016
Øyvind Sunde (sign.)
Direktør og oppdragsansvarlig
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BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo
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Frogn kontrollutvalg
Frogn KU-23/16
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Saksbehandler:
Lene H. Lilleheier
Behandlingsrekkefølge
1 Frogn kontrollutvalg

Saksnr.:
23/16

16/00081-9
Møtedato
06.06.2016

Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for
forvaltningsrevisjon for Frogn kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar
utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 6. juni.

SAKSUTREDNING:
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, og senest innen utgangen av året etter
konstitueringen. Planen skal baseres på overordnet analyse.
KPMG har utarbeidet overordnet analyse for Frogn kommune basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal ikke vedtas, men danne
grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon som vedtas av kommunestyret etter innstilling fra
kontrollutvalget.
KPMG har utformet en rekke prosjektforslag innenfor de ulike virksomhetsområdene og har i
en tabell på side 6 presentert analysens prioriterte risikoområder.
Kontrollutvalget inviteres til å drøfte de største risikoområdene, med mål om velge ut minst
åtte områder som tas inn i plan for forvaltningsrevisjon.
Kommunestyret har de siste årene etter kontrollutvalgets innstilling, budsjettert med to
forvaltningsrevisjonsprosjekter per år. Vi antar kontrollutvalget vil fortsette å innstille om to
prosjekter per år, og at planen derfor bør inneholde åtte områder.
På grunnlag av kontrollutvalgets drøfting vil sekretariatet til neste møte legge fram et forslag
til plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020.
Ås, 30. mai 2016
Lene H. Lilleheier/s./
sekretær
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune.
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1

1 Bakgrunn og formål
1.1

Bakgrunn

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon. Planen
skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.
Kontrollutvalget i Frogn kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan
for forvaltningsrevisjon, som skal gjelde i perioden 2017-2020.

1.2

Formål

Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon i
fireårsperioden 2017-2020.
For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet. Analysen gir
grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon de
neste årene.
Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale
virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Analysen danner grunnlaget for kontrollutvalgets
prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden.
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2 Fremgangsmåte og
involvering
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, teoretisk fundament og
vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen.

2.1

Innsamling av data og metode

I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt analyser knyttet til risiko for manglende kontroll med vesentlige
sider ved virksomheten og tjenestene. Av den grunn har vi fokusert på å gjennomføre analyser med utspring
i risiko og vesentlighet.
Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret prioriterer
for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder som har en iboende risiko,
vesentlig grad av uønskede konsekvenser dersom risiko inntreffer, og som det potensielt vil være nyttig å
gjennomføre revisjon på; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens ståsted og nyttig sett ut i fra
et brukerperspektiv til kommunen. Dette innebærer at vi i arbeidet har tatt høyde for områder hvor revisjon
kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og læreøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.
Det vil si at et revisjonsprosjekt ikke bare ser tilbake på hva som har skjedd, men at man kan gå inn på
pågående prosjekter og prosesser hvor revisjonen kan være fundament for korrigerende grep.
Av den grunn har vi gjennomført en prosess som innebærer et samspill med ulike deler av kommunen;
administrasjon og politikere fra hhv. kontrollutvalg og kommunestyret. Dette har vært viktig for å kunne finne
de "rette" områder og risikoer for revisjon.
Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker:





Kartlegge og forstå kommunen
Arbeidsmøte med kommunen for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon
Dokumentere analyse

2.1.1

Metode

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data:



Dokumentanalyse: KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet
årsmelding og økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk, kommuneplan og årsbudsjett.



Arbeidsmøte: Felles arbeidsmøte for kontrollutvalget, politiske gruppeledere, rådmannen og rådmannens
stab.

FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE

3

Illustrert har prosessen vært slik:

1

•Bestilling og innspill fra kontrollutvalget

2

•Gjennomgang av eksisterande overordna analyser og planer; fokus på gjennomførte revisjoner og
kontroller

3

•Gjennomgang av relevante dokument; bla. årsmelding, kommuneplan, årsbudsjett med kommentarer,
saker i kontrollutvalget, KOSTRA statistikk, fylkesmannens tilsyn, kommunestyrevedtak

4

•Arbeidsmøte med adminstrasjon (stab og enhetsledere), tillitsvalgte/hovedverneombud, politiske
gruppeledere og kontrollutvalg.

5

6

2.1.2

•Oppsummering av resultat og utarbeiding av overordnet analyse. Oversendt til kontrollutvalget

•KPMG dokumenterer endelig overordnet analyse i samsvar med føringer/innspill fra kontrollutvalet og
ovesender til kontrollutvalget etter møte

Teoretisk fundament og vesentlige hensyn

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO ERM1
og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved virksomhet og
tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut prosjekt i 4 overordnede steg. Dette kan illustreres slik 2:

Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

Risikovurdering av vesentlige område

Prioritering av risikoområde

Valg av
prosjekt

1

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt
innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter.
2

De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og bystyret.
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I felles arbeidsmøte ble risikoområder vurdert i forhold til sannsynlighet for at risiko inntreffer og konsekvens
av risiko. For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet:







Liv og helse
Sikring av verdier
Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet
Kostnadseffektivitet/produktivitet
Politisk aktualitet

Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise:

Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer plan
for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående
revisjoner. Det er også ved bestilling av enkeltstående revisjoner at området/risikoen spisses og
operasjonaliseres i forhold til hva og hvordan revisjonen skal innrettes.
Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og fremst områdene for forvaltningsrevisjon,
mens en ved bestillingen av enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke temaer som skal bli
gjenstand for revisjon.
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3 Analyse
Nedenfor presenteres områder/risikoer som er vurdert som særlig relevante for revisjon; det vil si
områder/risikoer som er kategorisert med betydelig konsekvens og betydelig grad av sannsynlighet.
I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer presentert.
Områdene nedenfor blir presentert i fire ulike bolker:






Generell drift
Regulatoriske risikoer
Økonomiske risikoer
Mål, strategi og vedtak

Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet / alvorlig
konsekvens, gul indikerer middels, og grønn indikerer lav sannsynlighet / liten konsekvens.
De største risikoområdene som ble identifisert er presentert i tabellen nedenfor. Under tabellen presenterer
vi deretter vurderingene som ligger bak de prioriterte risikoområdene.
Sortert ut ifra score/vurdering, ser tabellen i uprioritert rekkefølge slik ut:

Risikoområde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hvor i kommunen

Etikk

Hele

IKT

Hele,
IKT og service
Helse, omsorg og
velferd
Helse, omsorg og
velferd
Oppvekst / barnevern

Helse og omsorg
Rus og psyk
Tidlig innsats og forebygging
Personopplysninger
Selvkost

Sanns.

Hele
Sentraladm.
Teknisk

Investeringsbeslutninger/ prosjektstyring

Hele,
særlig økonomi/ teknisk

Reduksjon i fremtidig inntektsgrunnlag

Hele

Oppfølging av kommunale planer

Hele

Bemanning og kompetansestyring

Hele
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Kons.

Generell drift
3.1.1

Etikk og habilitet

Kommunen har som mål å ha et felles verdigrunnlag og å ha en høy etisk standard og en organisasjonskultur
basert på felles utviklende holdninger og verdier. Kommunen har blant annet utarbeidet etiske retningslinjer
som sist ble revidert i 2015.
I arbeidsmøtet ble risiko for tap som følge av interne og/ eller eksterne misligheter diskutert, og det som ble
drøftet var hvordan de etiske retningslinjene blir fulgt opp ute i enhetene og hvordan det jobbes med å
forhindre at misligheter oppstår. Dette gjelder både i administrasjonen, i samspillet mellom politikk og
administrasjon og hos eksterne samarbeidspartnere.
En forvaltningsrevisjon kan eksempelvis undersøke hvordan kommunen praktiserer kravene om habilitet i
saksbehandling. Revisjonen kan også kartlegge hvorvidt kommunens etiske retningslinjer er kjent blant de
ansatte, i hvilke grad de følges opp og hvilket system kommunen har for ansatte som vil melde ifra om brudd
på lovkrav og regler knyttet til etikk og habilitet. En revisjon kan også undersøkes i hvilke grad oppgave- og
ansvarsfordelingen mellom administrativt og politisk nivå er formalisert - og hvordan kommunen jobber med
å forebygger risikoer knyttet til habilitet og misligheter.

3.1.2

IKT

I arbeidsmøtet ble utfordringer innenfor IKT-område pekt på som et særlig kritisk risikoområde i kommunen.
Det ble pekt på at IKT-området ikke fungerer optimalt, blant annet på grunn av at det ikke er tilstrekkelig
utviklet, og det preges av sårbarhet blant annet på grunn av nødvending vedlikehold, nedetid, og reparasjoner
av utstyr. Risikoer knyttet til informasjonssikkerhet og tilgangskontroll ble også trukket frem.
Innenfor IKT- området er det en generell risiko at det er et økende trusselbilde mot digitale tjenester, noe
som fordrer bedre sikkerhetsmekanismer hos kommunen. Det er viktig med en tydelig strategi og
bevisstgjøring knyttet til forandring i arbeidsprosessene. Konsekvensen av å ha et IKT-systemer som ikke er
pålitelig, kan potensielt sett være store. I helse- og omsorgssektoren blir velferdsteknologi en stadig større
del av hverdagen, og det kan i verste fall stå om liv og helse. Andre konsekvenser er tapt verdiskapning og
økte kostnader som følge av nedetid og stopp i produksjon, samt negativt omdømme.
I handlingsprogrammet for inneværende periode (2016-2019) presenterer kommunen sin
digitaliseringsstrategi (første gang vedtatt i 2015). Mål og strategier er bygget opp rundt satsningsområdene
i KS sin eKommunestrategi. Overordnet mål er å "levere digitale tjenester som gir innbyggerne og bidrar til
en effektiv tjenesteproduksjon". Delmålene som er med på å underbygge kommunens hovedmål er som
følger:



Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler, digitale selvbetjeningsløsninger som
er enkle å bruke samt en effektiv og brukervennlig digital forvaltning.



Frogn kommunes ledelse har IKT som en del av det strategiske planarbeidet og benytter IKT for
styringsdata om økonomi, kvalitet og produktivitet.



Frogn kommunes ledelse har kompetanse til å ta gode strategiske valg innen moderne digital forvaltning
og de ansatte har kompetanse til å benytte mulighetene.



Frogn kommune har arkiv og dokumenthåndtering hvor alle typer dokumenter behandles i henhold til lov
og enkelt kan gjenfinnes.



Frogn kommunes ansatte og ledelse har god kunnskap om personvern, taushetsplikt og
informasjonssikkerhet og behandler personopplysninger lovlig, sikkert og forsvarlig.



Frogn kommune har en sikker og stabil infrastruktur med gode fag- og støttesystemer som utveksler
informasjon seg imellom og på tvers av forvaltningsnivå.



Frogn kommune har elektronisk samhandling og velferdsteknologi som understøtter målet om et
helhetlig pasientforløp i helse- og omsorgssektoren og bidrar til en sikrere og enklere hverdag for
brukere og helsepersonell.



Barnehagene og skolene i Frogn benytter gode og fleksible digitale læremidler bygget på en sikker og
stabil teknisk plattform.
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I arbeidet med å nå målsetningene har kommunen under hvert av målene listet opp konkrete tiltak i
handlingsprogrammet (kapittel 8.3) som skal gjennomføres i perioden 2016-2019. Handlingsprogrammet er
politisk behandlet og vedtatt sammen budsjettet for øvrig. Handlingsprogrammet er en del av kommunens
styringssystem og det rapporteres jevnlig om fremdrift.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel:
– Vurdere i hvilken grad kommunen har klare strategier og planer og knyttet til investeringer innenfor
IKT-området og hvordan disse etterleves
– Kartlegge og vurdere i hvilke grad kommunen/ de enkelte virksomhetsområdene i praksis følger opp
strategier, målsetninger og konkrete tiltak som går frem av handlingsprogrammet.
– Kartlegge hvilke system og rutiner kommunen har for å avdekke, redusere og forhindre potensielle
IKT-risikoer, og om det er gode nok tilgangs- og endringskontroller i systemene.
– Gjennomgå kommunens kontroll, drift og vedlikehold av IKT-systemer
– Undersøke kommunens beredskapsplaner for å sikre gjenopprettelse av IKT-systemer ved uforutsette
hendelser.
– Rutiner og praksis knyttet til opplæring og veiledning om bruk av IKT-systemer, programvarer og utstyr.

3.1.3 Helse og omsorg
I kommunen er det stort fokus på å fremme et helhetlige bruker - og pasientforløp. I følge årsmeldingen for
2015 har effektiv oppgaveløsning og samhandling hatt stort fokus. Kommunen ser at samhandling, hvor
brukers behov og ressurser er styrende for vår innsats, gir mer hensiktsmessige tjenester til den enkelte.
Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem har også økt.
Deltagerne på arbeidsmøtet vurderte ikke sannsynligheten for lovbrudd eller mangelfullt tjenestetilbud
innenfor helse- og omsorgssektoren som særlig høy, men helse og omsorg er likevel et prioritert område
siden konsekvensene potensielt sett kan være svært store hvis det først oppstår feil. Kommunen satser stort
på dette området og en forvaltningsrevisjon kan undersøke om alle krav blir ivaretatt og om resultatene
samsvarer med ressursinnsatsen.
En forvaltningsrevisjon kan også se på:
– Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging
– Om helse og omsorgstjenestene er godt dimensjonert i forhold til behov
– Bruk av individuelle planer
– Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren
– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger
hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.
En forvaltningsrevisjon kan rettes mot hele helse- og omsorgstjenesten i kommunen, eller den kan spisses
mot enkelte tjenester og brukergrupper.

3.1.4

Rus og psykiatri

Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og behov innenfor rus og psykiatritjenestene var et av de
områdene som det ble vurdert å være høyest risiko knyttet til. I kommunen ser man en økning i antall
personer med psykiske lidelser. Konsekvensen av ikke å ha et tilfredsstillende tjenestetilbud til denne
brukergruppen kan være at det ikke blir gitt tilbud til alle brukere som har rett på tjenestene, og det kan igjen
medføre en økning i langtidsbrukere av systemet. I verste fall kan det også gå utover liv og helse.
En forvaltningsrevisjon kan eksempelvis undersøke i hvilken grad det er hensiktsmessig organisering, rutiner
og samarbeid mellom enheter i kommunen, samt mellom kommunen og andre relaterte instanser, som sikrer
gode rus- og psykiatritjenester i kommunen. Dette for å identifisere om det er eventuelle utfordringer og
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behov for forbedringer som kommunen kan dra nytte av i det videre arbeidet med å utvikle rus- og psykiske
helsetjenester.
Kommunen gjennomførte en forvaltningsrevisjon med "Psykisk helsearbeid for unge" som tema i 2013. Det
er også et stort fokus på de unge i kommunen. Det er dermed ønskelig at en forvaltningsrevisjon i denne
perioden i hovedsak fokuserer på de over 18 år.

3.1.5

Tidlig innsats og forebygging

I økonomiplanen for 2016-2019 kan man lese at det legges opp til en tettere samhandling mellom enhetene
i oppvekstsektoren, hvor målet er å arbeide i økende grad tverrfaglig på det forebyggende arbeidet blant
unge. Kommunen vil fortsette å prioritere tidlig innsats overfor alle målgrupper. Videre går det frem av planen
at tilgjengelig statistikk viser at for mange Frogn-ungdommer over tid ikke fullfører videregående skole.
I arbeidsmøtet ble tidlig innsats og forebyggende arbeid trukket frem som et risikoområde. Det ble blant
annet stilt spørsmål ved om barn med problemer fanges opp tidsnok; hva som er årsaker til at unge dropper
ut av skolen og om det er en sammenheng mellom ressursbruk og resultater innenfor forebyggende
tjenester. Dette er alle spørsmål som kan besvares på i en forvaltningsrevisjon.

3.2

Regulatoriske risikoer

3.2.1

Ivaretakelse av personalopplysninger

Brudd på personopplysningsloven ble identifisert som et mulig risikoområde i kommunen, da det av noen ble
vurdert å være høy sannsynlighet for at kommunen glipper på kravene om ivaretakelse av
personopplysninger. Konsekvensen av brudd på personalopplysningsloven kan være høy for enkeltpersoner,
og det kan også påføre kommunen et negativt omdømme og erstatningssøksmål.
For å ivareta personopplysninger på en riktig måte, er det viktig med system som sikrer at distribusjon,
arkivering og tilgang til sensitiv informasjon foregår på riktig måte. Det er viktig med gode tilgangssperrer,
samt rutiner som sikrer at informasjon ikke lagres på feil sted, og at den ikke lagres lenger enn regelverket
tillater.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvilke mål, system og rutiner Frogn kommune har for å
etterleve krav om håndtering av personopplysninger og informasjonssikkerhet.

3.2.2

Selvkost og gebyr – vann og avløp

Fastsettelse av selvkostgebyr ble vurdert til å være et risikoområde i kommunen. Det ble blant annet
begrunnet med vanskelighetene knyttet til det å sette riktige gebyrer. Konsekvensen av å ikke ha tilstrekkelig
kontroll på dette området kan være at kommunen mottar for mye eller for lite i gebyrinntekter, eller at det
blir en uhensiktsmessig fordeling av gebyr mellom de ulike abonnementstypene.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel undersøke hvorvidt kommunens gebyrreglementer er utformet i
samsvar med regelverket, hvilke system og rutiner kommunen har knyttet til selvkostberegninger, og om
kommunens gebyrer er i samsvar med selvkostreglene som gjelder for utvalgte tjenester.

3.3

Økonomi

3.3.1

Investeringsbeslutninger/ gjennomføring av store prosjekt

Kommunen står ovenfor flere store investeringsprosjekt de neste årene. Det gjelder blant annet nytt
helsebygg, badeanlegg og boliger. I årsmeldingen for 2015 går det frem at kommunen har en betydelig risiko
for økte finanskostnader ved kun mindre endringer i renten på grunn av dagens lånevolum. KOSTRA-tall viser
at kommunen har en høy netto lånegjeld i prosent av netto driftsinntekter, sammenlignet med snittet til
Kostragruppe 8 samt lands- og fylkesgjennomsnittet.
Risiko for mangelfullt beslutningsgrunnlag for investeringer ble trukket frem på arbeidsmøtet som innspill til
mulig tema i en forvaltningsrevisjon. Det samme ble prosjektstyring og ønsket om oppfølging av
forvaltningsrevisjonen med dette tema fra forrige planperiode. Det begrunnes blant annet med risiko for at
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kommunen mangler tilstrekkelig kompetanse og personell til å kunne håndtere omfattende investeringer.
Det ble også stilt spørsmål ved om kommunen har et tilfredsstillende prosjektstyringssystem, og om det
virker etter hensikten. Kommunens rutiner for investeringer i inventar ble også tatt opp.
Generelle årsaker til risiko på området kan være manglende kompetanse og kapasitet, eller uklare rutiner og
ansvarsforhold når det gjelder det å få utarbeidet grundige analyser i forkant av investeringsbeslutningene.
Konsekvensen av at investeringer ikke bygger på et solid beslutningsgrunnlag, kan være økonomisk tap som
følge av merkostnader.
Grunnlagsarbeidet bak avgjørelser om investeringer er en vesentlig del av prosessen i en virksomhet sin
styring av investeringsprosjekt. Temaet kan tas opp som en egen forvaltningsrevisjon, eller det kan ses i
sammenheng med en oppfølging av forvaltningsrevisjonen om prosjektstyring fra 2013.
En forvaltningsrevisjon kan også kartlegge hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp underveis, eller
om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i forbindelse med prosjekt.

3.3.2

Reduksjon i fremtidig inntektsgrunnlag

Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag ble på felles arbeidsmøte i kommunen identifisert som et
risikoområde. Det ble i den forbindelse pekt på usikkerhet knyttet til arbeidsledighet og konsekvenser som
det kan medføre, herunder økte sosiale kostnader og reduksjon i skatteinntekter. Dette sett i sammenheng
med den sårbare situasjonen som kommunen er i pga. høy lånegjeld, gjør kommunen sårbar for svingninger
i økonomien. Dersom inntektsgrunnlaget svekkes, kan konsekvensen være krevende innsparingsbehov og
vesentlig lavere handlefrihet i kommunen.
Dette er et tema som kan inngå i en forvaltningsrevisjon som ser på kommunens økonomistyring. Herunder
kan man eksempelvis se på hvilke prosesser og rutiner kommunen har på plass for å identifisere, håndtere
og gjøre tiltak for å tilpasse seg endrede økonomiske forutsetninger som endring i inntekstgrunnlag.

3.4

Mål, strategi og vedtak

3.4.1

Oppfølging av kommunale planer

Kommunen har en rekke med overordnede og tematiske planer om strategier og mål for fremtidig utvikling.
Planene inneholder en handlingsdel med konkrete tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres innenfor en
gitt tidsperiode. I arbeidsmøtet ble mangelfull oppfølging av planer vurdert å være et risikoområde.
Konsekvensen kan være at viktige mål og strategier ikke blir innfridd, noe som kan gå utover tjenestetilbudet
og enkeltmennesker, og det kan medføre et svekket omdømme for kommunen.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se nærmere på innholdet i en eller flere av kommunens planer og
undersøke hvorvidt planens målsetninger og handlingsplaner er blitt realisert. Man kan også se på hvilke
systemer og rutiner kommunen har for å utforme og revidere planer, og for å følge opp konkrete mål og tiltak.

3.4.2

Styring av kompetanse og bemanning

I arbeidet med den overordnede analysen har det kommet innspill fra kontrollutvalget om at sårbarhet i
ressurssituasjonen er et mulig risikoområde, og det gjaldt særlig hvordan kommunen håndterer utskiftning
av personell og akutte problemer ved fravær.
En forvaltningsrevisjon kan se på ressurs- og kompetansesituasjonen i sentrale støttefunksjoner i
kommunen, og vurdere i hvilken grad kommunen har etablerte systemer og rutiner som hindrer sårbarhet og
som sikrer etterlevelse av sentrale bestemmelser i saksbehandlingen.
En annen vinkling kan være å undersøke hvilke mål som foreligger for bemanning, rekruttering og
kompetanseheving. I følge kommuneplanen indikerer prognosene for befolkningsvekst og sammensetning
at behovet for kommunale tjenester kommer til øke markant. Bare innenfor pleie- og omsorgstjenestene er
det forventet at behovet skal øke med ca. 10 prosent frem til 2019. Dette vil åpenbart påvirke fremtidig behov
for rekruttering og kompetanse i kommunen. Kompetanse handler også om å beholde og utvikle
medarbeiderne i kommunen. En forvaltningsrevisjon kan også kartlegge ”turn over” og årsaker til "turn over".

FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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Vedlegg 1

Identifisering og vurdering av risikoområder

Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:

Generell drift
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Konsekvenser

1

Interne og/eller eksterne
misligheter

Alle



2

Støttetjenestene leverer
ikke tilstrekkelig verdi til
kommunen

Servicesenter
Fellestjenester







3

4

Post- og arkivfunksjonen
fungerer ikke etter
hensikten

Servicesenter
Fellestjenester

Uhensiktsmessig drift av
og manglende kunnskap
om IKT-systemene i
kommunen

IKT








5

Store prosjekt leverer ikke
iht. tid, kostnad og kvalitet3

Teknisk





6

Vedlikeholdsarbeidet er for
lite planmessig/

Teknisk

langsiktig

7

Tjenestetilbudet innenfor
helse- og omsorgssektoren
samsvarer ikke med behov




Helse og
omsorg






3

Sanns.

Tap som følge av intern
svindel og andre personlige
vinninger
Svekket omdømme
Dårligere kvalitet
Ineffektivitet/dårlig kvalitet
hindrer tjenestene og politisk
virksomhet i å gjøre en god
nok jobb
Variert/dårlig
serviceopplevelse
Dårlig omdømme hos
innbyggerne
Publikum/ ansatte får ikke
tilgang på opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet
Uautoriserte tilganger og
endringer
Tapt
verdiskaping/ineffektivitet
Økte kostnader / økonomisk
tap
Økte drifts- og
vedlikeholdskostnader
Kostnadssprekk kan føre til
økte gebyr og relativt store
økonomiske tap
Kvalitetsutfordringer
Forsinkelser i prosjekt kan
føre til at inntektsstrømmen
fra investeringen forsinkes,
med følger for øvrig
virksomhet
Vedlikeholdsetterslep som
gir økte kostnader på lengre
sikt
Økte investerings- og
driftskostnader
HMS-krav blir ikke innfridd
Alle brukere som har behov
for det, får ikke nødvendige
helse- og omsorgstenester.
Dyre/ ineffektive tjenester
Fare for liv og helse

Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med prosjektstyring som tema i 2013.
FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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Kons.

Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Konsekvenser

8

Manglende samsvar
mellom kvalitet,
tjenestetilbud og behov
innenfor rus- og
psykiatritjenesten4

Helse og
omsorg



Mangelfullt tilbud til
flyktninger i kommunen

Alle

9






10

11

12

Varierende kvalitet på
skolene mtp. læringsmiljø
og læringsresultat

Oppvekst

Tidlig innsats og
forebyggende arbeid rettet
mot barn, unge og familier
nedprioriteres

Oppvekst,
barnevern,
NAV



Kulturtilbudet er ikke
tilgjengelig for alle

Kultur og idrett











Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Økt risiko for at enkelte blir
langtidsbrukere av systemet
Ikke tilbud til alle som har rett
på tjenester
Uheldige konsekvenser for
enkeltmenneske
Dårligere integrering, f. eks
dårlig språk
Økte kostnader
Økende skille i
kunnskapsnivå
Ikke fullføring av utdanning
Økt antall innbyggere på
trygd
Uheldige konsekvenser for
enkeltmenneske
Kan medføre større behov og
økte kostnader i fremtiden
Lite attraktivt for nye
innbyggere
Redusert livskvalitet for
enkelte

Regulatoriske risikoer
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

1

Brudd på lov og forskrift
relatert til offentlige
anskaffelser

Alle
Teknisk

2

Brudd på
personopplysningsloven

Alle – særlig
innenfor helse
og oppvekst

3

Brudd på arbeidsmiljøloven

Alle










4

Brudd på lov om
offentlighet

Alle





4

Økonomiske tap, herunder
erstatningssøksmål og bøter
pga. feil i innkjøpsprosessen
og at kommunen kjøper inn
til for høy pris
Negativt omdømme
Erstatningssøksmål
Negativ påvirkning på
omdømmet
Negative konsekvenser for
enkeltansatte
Negativ effekt på omdømmet
Manglende oppfølging av
sykemeldte
Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Publikum får ikke tilgang til
opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet

Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med psykisk helsearbeid for unge som tema i 2013.
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Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Sanns.

5

Brudd på kommunelovens
krav til internkontroll

Alle
Helse og
omsorg



6

Brudd på forvaltningsloven

Alle




Feil blir ikke rettet opp og
dette kan igjen medføre
lovbrudd, økte kostnader og
skader.
Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Klagesaker - merkostnader

7

Brudd på plan- og
bygningsloven5

Plan og
byggesak




Manglende likebehandling
Manglende samsvar mellom
tiltak og gitte tillatelser/krav

8

Fastsettelse av
selvkostgebyr samsvarer
ikke med krav6

Teknisk




For høye eller for lave gebyr
Negativt omdømme

9

Brudd på lovkrav innen
helse og omsorg

Helse og
omsorg



Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Brukere får ikke individuell
plan
For lite brukermedvirkning
Utilstrekkelig/feil behandling
av pasienter i overganger
mellom kommunen og
sykehus
Innbyggerne får ikke
optimale tjenester
Økte kostnader for
kommunen
Dårlig omdømme
Mangler i og klager på
tilskudd til private barnehager
Varierende kvalitet på
barnehagene i kommunen
Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Dårligere folkehelse
Økte sosiale forskjeller
Enkelte barn blir ikke fanget
opp / negativ konsekvens for
den enkelte.
Kommunen kan bli
erstatningsansvarlig
Negativt omdømme
Enkelte barn blir ikke fulgt
tilstrekkelig opp
Større sosiale og
helsemessige problemer



10

Nye, ukjente oppgaver
som følge av
samhandlingsreformen7

Helse og
omsorg







11

12

13

Brudd på barnehageloven –
kommunen sitt ansvar som
barnehagemynde

Barnehage

Brudd på lovkrav til sosiale
tjenester

Helse og
omsorg
NAV

Brudd på barnevernloven8





Barnevernet
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Brudd på opplæringsloven9

Skole,
barnehage





5

Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med byggesaksbehandling som tema i 2012

6

Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vann og avløp som tema i 2014

7

Frogn kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Samhandlingsreformen som tema i 2014.

8

Frogn gjennomførte en forvaltningsrevisjon med barnevern som tema i 2015

9

Frogn kommune gjennomfører en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2016.
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Kons.

Økonomi
Nr.
1

Virksomhet
Alle



Investeringsbeslutninger
tas på ufullstendig/ svakt
grunnlag

Alle





3

Reduksjon i framtidig
inntektsgrunnlag

Alle




Mindre handlefrihet
Fremtidig krevende
innsparingsbehov

4

Refusjoner/ innbetalinger
kommunen har krav på bli
ikke innkrevd

Alle, men
særlig NAV,
Helse og
omsorg og
oppvekst



Økonomisk tap

2

Risiko/ hendelser
Lav eller varierende grad
av budsjettstyring10



Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Negativ økonomisk
konsekvens nå og for
framtiden
Avvik blir ikke avdekket
Ineffektiv bruk av midler
Det gjøres feil
investeringsbeslutning
Negativ økonomisk
konsekvens

Mål, strategi og vedtak
Nr.
1

Risiko/ hendelser
Mangelfull oppfølging av
politiske vedtak11

Virksomhet
Alle
Stab

2

Kommunen har ikke
tilstrekkelig/rett
kompetanse til å dekke
fremtidens behov
Kommunen er ikke nok
rigget til å ivareta
fremtidige eksterne krav

Mangelfull oppfølging av
kommunale planer (f.eks.
klimaplan)

3

4



Feil/andre prioriteringer gir
mangelfull/ineffektiv
realisering av politiske mål
og vedtak

Alle
HR/ Personal



Kommunen greier ikke å yte
tilstrekkelige/tilfredsstillende
tjenester

Alle



Virksomheten påvirkes
negativt (tjenestekvalitet,
økonomi, omdømme,
arbeidsplass etc.).

Alle



Målsetninger blir ikke
realisert

10

Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune

11

Frogn kommune gjennomfører en forvaltningsrevisjon med Oppfølging av vedtak i folkevalgte organer som tema i 2016
FROGN KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE
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Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport «Oppsummering av revisjonen for 2015» til
orientering.

SAKSUTREDNING:
Vedlagt legger revisor fram sin oppsummering av revisjonen for regnskapsåret 2015
jf. vedlegg A, Kravspesifikasjon kap 4.0 om at revisor årlig bl.a skal utarbeide en
helårsrapport. Vi presiserer at helårsrapporten relaterer seg til revisjonsåret som går
fra 1. mai 2015 til 30. april 2016.
KPMG skriver i rapporten at de etter gjennomført revisjon i 2015 gir enkelte innspill
og kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget. Revisor skriver blant annet
at gjennomgangen av rutiner viser at det er rom for forbedringer når det gjelder
internkontroll.
Revisor vil i møtet presentere hovedpunktene fra rapporten og svare på utvalgets
spørsmål.

Ås, 30. mai 2016

Lene H. Lilleheier/s./
sekretær

Vedlegg: KPMGs rapport: Oppsummering av revisjon for regnskapsåret 2015
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AUDIT

Oppsummering av revisjon
for regnskapsåret 2015

Innledning

Kontaktpersoner:

Siv Karlsen Moa
Partner
Tel: + 47 4063 9548
siv.karlsen@kpmg.no

Rune Johansen
Manager

Vi har nå gjennomført vår revisjon for 2015, og ønsker i den anledning å gi enkelte innspill og
kommentarer til administrasjonen og kontrollutvalget. I tillegg til våre kommentarer som følger i vår rapport er det løpende
kommunisert forhold som vi vurderer er av mindre vesentlig art. Vår revisjon har fokusert på rutinegjennomgang og i
mindre grad på detaljkontroller av regnskapet. Gjennomgangen av rutiner viser at det kan være rom for forbedringer når det
gjelder internkontroll. Disse forbedringsområdene er kommentert overordnet i denne oppsummeringen, mens detaljer er tatt
direkte med administrasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at hovedhensikten med vår revisjon er å gi oss muligheten til på en forsvarlig måte å uttale oss om
regnskapet. Våre kontroller er utført på testbasis og må ikke oppfattes som tester for å avdekke feil eller uregelmessigheter
som er uvesentlige for regnskapet. Det må også understrekes at svakheter i regnskapssystemet og den interne
kontrollen kan medføre misligheter som våre normale tester ikke nødvendigvis vil avdekke.

Tel: + 47 4063 9498
rune. johansen@kpmg.no
Innholdet er strukturert som følger:






Risikovurderinger
Vurderingsposter
Internkontroll
Andre forhold

Vurderingsskala

Tiltak bør
iverksettes

Tiltak bør
vurderes

Tiltak ikke nødvendig,
men bør overvåkes
nøye

2

Risikovurdering i revisjonsplan for 2015

Virksomheten har flere ulike
operasjonelle risikoer. I
revisjonen har vi fokus på de
forhold som potensielt kan
påvirke poster i
årsregnskapet

Misligheter dukker stadig
opp i media;
det viktigste er et godt
kontrollmiljø.
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Internkontroll – oppsummering etter interimsrevisjon
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens internkontroll
viser at kommunen har

Vurdering Kommentar

Inntekter
 Inntekter
 Kundefordringer

etablert tilfredsstillende



rutiner for
kjernevirksomheten.

Rutinegjennomgang vedrørende brukerbetalinger viser at administrasjonen bør ta en gjennomgang av
rutiner for etterkontroll av fakturagrunnlag mot utfakturert og verifisering av overføring mellom systemer.
Gjennomgang av kundefordringer viser at det er lite tap, og vurdering av behov for tapsavsetning gjøres
i forbindelse med årsoppgjøret.
Når det gjelder fakturering av inntekter fra SFO må administrasjonen påse at det gjennomføres en
etterberegning for å se på om kommunen går med overskudd eller ikke på dette området.
Ledelsens kommentar:
Rutinene vil bli kartlagt og tiltak vil bli iverksatt innen 1. april 2016. Grov etterberegning for SFO vil bli
utført innen 31.12.15.

Innkjøp
 Kjøp av varer og
tjenester
 Leverandørgjeld
 Bank



Basert på vår gjennomgang av rutiner anbefaler vi at administrasjonen ser på rolletilganger i
økonomisystemet og innfører rutiner for periodisk gjennomgang av tilgangsrettigheter. Ved Office
tilgang i Agresso har den enkelte bruker tilgang til alle områder i Agresso Økonomi, eksempelvis
lønnsområdet.
Det eksisterer alenefullmakt på bankkonti. Administrasjonen må sørge for å etablere krav til
dobbeltsignatur på bank. Videre avdekket vår gjennomgang manglende arbeidsdeling tilknyttet
håndtering av manuelle bilag hvor samme person kan opprette leverandør, bokføre og betale, og
samtidig kan omgå attestasjonsrutinen.
Ledelsens kommentar:
Prosjektet «Rolletilganger» vil etter vår mening i stor grad løse utfordringene det pekes på. Prosjektet vil
etter planen være fullt ut gjennomført i løpet av våren 2016.
Fra 1. desember 2015 er det innført dobbelsignautur på hovedkontiene i nettbanken. I løpet av våren
2016 vil det bli vurdert rutiner for alle konti.
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Internkontroll – oppsummering etter interimsrevisjon
Kjerneprosess
Vår gjennomgang av
kommunens internkontroll
viser at kommunen har
etablert tilfredsstillende
rutiner for
kjernevirksomheten.

Lønn
 Lønnskostnader
 Sykelønns-refusjoner
 Annen godtgjørelse
 Reiseregninger

Vurdering Kommentar



Det er etablert en rutine hvor ansvarlige ledere skal kvittere ut for at de har kontrollert en testkjøring i
forkant av endelig lønnskjøring. Kontrollene vil kunne avdekke feil før lønnskjøringen går.
Administrasjonen bør stramme inn på at alle ledere kvitterer ut før selve lønnskjøringen gjennomføres.
Administrasjonen jobber med å få kontroll på avstemming av sykelønnsrefusjoner. Det benyttes en
egen modul for registrering av sykefravær, og denne må avstemmes mot regnskapet for å sikre riktig og
fullstendig inntektsføring av sykerefusjoner.
Ledelsens kommentar:
Utkvittering av ledere på lønnskjøring vil bli innskjerpet fra desember 2015.
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Revisjon av vurderingsposter i årsregnskapet
Kjerneprosess

Vurdering Kommentar

Revisjon av
vurderingsposter vil ha
fokus i årsoppgjøret.

Pensjoner






Pensjonsmidler
Pensjonsforpliktelse



Vår gjennomgang av pensjonsområdet i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen avdekket ingen avvik
av betydning.

Pensjonskostnad
Premieavvik

Investering i aksjer
og andeler



 Finansielle aktiva
 Finansinntekter
Avsetning for
forpliktelser (og
inntekter)

 Garantiavsetninger
 Ressurskrevende
brukere



Vår gjennomgang av aksjer og finansielle aktiva i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen avdekket
ingen avvik av betydning.

Det ble gjennomført samtaler med Rådmann i forbindelse med interimsrevisjon og med økonomisjef i
forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen. Det har ikke fremkommet indikasjoner gjennom revisjonen på
manglende avsetninger for forpliktelser.
Vår gjennomgang av ressurskrevende brukere i forbindelse med særattestasjonen avdekket ingen
vesentlige avvik.
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Vesentlige revisjonsområder – øvrige poster
Andre områder
Øvrige
periodiseringer
 Inntekter og
kostnader

Vurdering Kommentar
Vår gjennomgang av periodisering av lønnskostnader avdekket at kommunen ikke foretar avsetninger
for påløpte lønnsutgifter knyttet til timelønnede/turnus per 31.12. Estimert manglende avsetning utgjør
4,6 MNOK. For øvrig har vi ikke avdekket avvik av betydning.



Ledelsens kommentar:
Vi har i avlagt regnskap for 2015 lagt vekt på at regnskapet viser 12 måneders aktivitet. Det er benyttet
samme prinsipp i 2015 som tidligere år, men vi vil vurdere endring av prinsipp i løpet av 2016.
Påløpt lønn pr. 31.12 har erfaringsmessig ikke variert vesentlig fra år til år.

Driftsmidler
 Bygninger/tomter
 Maskiner og utstyr
 Inventar
 Av- og nedskrivning



Vår gjennomgang av varige driftsmidler i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen avdekket ingen avvik
av betydning.

Finansområdet
 Plasseringer
 Gjeld



Vi har kontrollert mot eksterne oppgaver og kontrollert beregning av minimumsavdrag mv. Vår
gjennomgang av gjeld i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen avdekket ingen avvik av betydning.



Administrasjonen har satt opp dokumentasjon for budsjettendringer slik vi påpekte i forbindelse med
interimsrevisjon høsten 2015.

Budsjett

Disponeringer/
egenkapital



Vår gjennomgang av bundne fond avdekket det foreligger behov for at administrasjonen foretar en
grundig gjennomgang bundne fond da det er en betydelig andel av bundne fond hvor det ikke har vært
endringer i regnskapsåret. Vi ønsker her å påpeke at det en risiko for at en del av saldo på disse
fondene skulle vært tatt til inntekt ,og det er derfor risiko for klassifiseringsfeil mellom frie og bundne
fond. Det foreligger videre en risiko for at en andel av fondene skulle vært tilbakebetalt til tilskuddsgiver.
Ledelsens kommentar:
Vi vil i 2016 foreta en grundig gjennomgang av bundne fond, slik at saldo på fondene vil vise reelle
bundne midler. Vi vil også etablere nye rutiner i forbindelse med avslutningen av regnskapet for å sikre
at avsatte midler, med større sikkerhet, blir håndtert etter forutsetningene.
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Andre forhold – oppsummering etter interimsrevisjonen
Andre områder

Vurdering Kommentar

Investeringsregnskap



I forbindelse med budsjettering og regnskapsføring av investeringsprosjekter anbefaler vi at
administrasjonen innfører et standard skjema for vurdering av om prosjektet er et investeringsprosjekt
eller en driftsutgift. Skjema bør lages for alle prosjekter der det kan være tvil om regnskapsmessig
behandling. Dette vil typisk være vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter.
Administrasjonen må også se på rutiner for bokføring av overtakelse av eiendeler som mottas
vederlagsfritt. Disse må verdsettes og føres i investeringsregnskapet.
Ledelsens kommentar:
Fra og med regnskapsavslutningen 2015 vil det bli laget skjema som anbefalt for enkelte prosjekter.
Rutiner for overtakelse av eiendeler vederlagsfritt vil bli utarbeidet. Fra april 2016 vil det være tilsatt
egen controller for oppfølging av investeringsprosjektene.

Selvkost



Vi har gjennomgått på overordnet nivå rutiner på selvkostområdet. Momentum utarbeider selvkostregnskapene på grunnlag av informasjon oversendt fra administrasjonen. Det må etableres rutiner for
avstemming av selskostregnskapet Momentum setter opp mot regnskapet i Agresso. Det samme
gjelder anleggsregisteret i Agresso som må avstemmes mot Momentum for å sikre riktig belastning av
avskrivninger i selvkostregnskapene.
Ledelsens kommentar:
Anbefalingen vil bli iverksatt umiddelbart.

Mva

Offentlige
anskaffelser



Vi har gjennomgått rutiner i forbindelse med innsendelse på momskompensasjon og løpende attestert
på oppgaver gjennom året. Foreløpig ikke avdekket vesentlige mangler i rutiner eller feil som skal
korrigeres.



Vi har gjennomgått på overordnet nivå rutiner for offentlige anskaffelser. Det er gjennom
innkjøpssamarbeidet etablert en rekke rammeavtaler som bør dekke store deler av innkjøpsbehovet på
drift, og det er etablert rutiner for arkivering av anskaffelsesprotokoller for enkeltanskaffelser. Vårt
inntrykk er at det er tilfredsstillende kontroll på området, men vi anbefaler at det gjøres en tettere og
dokumentert oppfølgning av enkeltanskaffelser.

Budsjettendringer



Det bør etableres bedre dokumentasjon på at alle budsjettvedtak er korrekt registrert inn i Agresso.
Dette kan gjøres ved at det etableres en avstemming av alle registrerte budsjettendringer mot vedtak.
Ledelsens kommentar:
Anbefalingen vil bli iverksatt umiddelbart.
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Andre forhold – oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon
Andre områder

Vurdering Kommentar

Investeringsregnskap

Selvkost

Ikke rutinetransaksjoner
 Potensielt alle

Årsregnskap og
årsberetning



I forbindelse med interimsrevisjon 2015 påpekte vi behovet for å ha gode rutiner for å skille på om
utgifter hører hjemme i drift- eller investeringsregnskapet. Vi har hatt gjennomgang på utvalgte
prosjekter med administrasjonen for 2015, og har ikke avdekket forhold av betydning.



Vi har ved gjennomgangen av årsregnskapet for 2015 påsett at administrasjon har innarbeidet
nødvendige noteopplysninger.



Det er ikke identifisert ikke rutine-transaksjoner av betydning for årets regnskap.



Vår gjennomgang av årsregnskapet og årsberetningen har ikke avdekket vesentlige mangler. Vi har
gitt administrasjonen innspill til mindre forbedringer og utvidelse av informasjon i noter og årsberetning
som er innarbeidet.



Vi har erfart at administrasjonen sliter litt med å få ut hensiktsmessige rapporter fra Agresso til
dokumentasjon av årsoppgjøret. Dette gjelder f.eks. leverandørgjeld og regnskapsrapporter med
sammenlikningstall.

Bokføringsloven
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Frogn KU-14/16
Frogn kommunes årsregnskap og årsberetning 2015
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2015:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra KPMG 15. april 2016 og årsmeldingen for 2015.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes
årsregnskap for 2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Frogn kommune for 2015.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Jo-Ragnar Finserås presenterte noen hovedpunkter fra årsregnskapet, før revisor i
korte trekk oppsummerte revisjonsarbeidet.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
Kontrollutvalgets uttalelse om Frogn kommunes årsregnskap for 2015:
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen fra KPMG 15. april 2016 og årsmeldingen for 2015.
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten forbehold og
presiseringer.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Frogn kommunes
årsregnskap for 2015.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for
Frogn kommune for 2015.
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
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Frogn KU-15/16
Ordførers habilitet - Kommunedelplan for Nordre Frogn
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Ordfører og rådmannen redegjorde og svarte på spørsmål fra utvalget.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Frogn KU-16/16
Rådmannens oppfølging - forvaltningsrevisjon beredskap
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Rådmannen bes gi en endelig tilbakemelding om oppfølgingen av hvert av de
seks anbefalingspunktene innen utgangen av 2016.
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Knut Henrik Bløtekjær presenterte administrasjonens arbeid med ROS-analyser,
beredskap og internkontroll.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Rådmannen bes gi en endelig tilbakemelding om oppfølgingen av hvert av de
seks anbefalingspunktene innen utgangen av 2016.
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Frogn KU-17/16
Rådmannens redegjørelse - saksbehandlersaken
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen levere en skriftlig rapport om resultatet av sine
undersøkelser til utvalgets neste møte.
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Christian Ingolfsrud redegjorde for status så langt, og svarte på utvalgets spørsmål.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens muntlige rapport til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen levere en skriftlig rapport om resultatet av sine
undersøkelser til utvalgets neste møte.

Frogn KU-18/16
Utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar KPMGs utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til
orientering.

Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
Kontrollutvalget tar KPMGs utkast til overordnet analyse for forvaltningsrevisjon til
orientering.
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Frogn KU-19/16
Kontrollutvalgets strateginotat
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i
saksutredningen.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets strateginotat til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
1. Kontrollutvalgets strateginotat vedtas med endringen som foreslått i
saksutredningen.
2. Kontrollutvalget tar diskusjonen om utvalgets strateginotat til orientering.

Frogn KU-20/16
Orienteringssaker 9. mai 2016
Sekretariatets innstilling:
Sakene tas til orientering.
Frogn kontrollutvalgs behandling 09.05.2016:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Frogn kontrollutvalgs vedtak 09.05.2016:
Sakene tas til orientering.
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Frogn kommune

Saksprotokoll
Sak fra kontrollutvalget: Valg av forvaltningsrevisor 2016
Saksbehandler:
Anne Lise Larsson
Behandlet av
1 Kommunestyret 2015-2019

Saksnr.:
67/16

16/00699
Møtedato
02.05.2016

Kommunestyrets behandling 02.05.2016:
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen redegjorde kort for anbudsprosessen.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2016:
1. Kommunestyret utpeker BDO som revisor for forvaltningsrevisjon av
«Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)» og «Oppfølging av vedtak i folkevalgte
organer».
2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen i saksutredningen for at avtale om
forvaltningsrevisjon i disse sakene gjennomføres av BDO.
3. BDO betales en fast pris med kr. 400 000 inkl. mva for oppdraget og
gjennomføringen skjer i samarbeid med kontrollutvalget.
4. Endelige rapporter sendes innen 1. november 2016 til kontrollutvalget som avgir
innstilling overfor kommunestyret.
5. Sekretæren for kontrollutvalget gis, innenfor de vedtatte rammer, i fullmakt å
tegne kontrakt med BDO for disse prosjektene.

Saksprotokollen bekreftes
Frogn, 9. mai 2016

Anne Lise Larsson

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
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Telefon
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16/00709
Møtedato
02.05.2016

Kommunestyrets behandling 02.05.2016:
Kontrollutvalgets leder Knut Erik Robertsen ba om ordet og redegjorde kort for
kontrollutvalgets oppgaver.

Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 02.05.2016:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
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Anne Lise Larsson

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 10
1441 Drøbak
postmottak@frogn.kommune.no

Besøksadresse
Rådhusveien 6
1443 Drøbak
www.frogn.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 90 60 00
64 90 60 01

Org.nr.
Bankgiro

963 999 089
1617.07.02720
Side 1 av 1

’16
Tertialrapport nr. 1

1

Innhold
1

2

3

4

5

6

7

Rådmannens kommentarer .............................................................................................................3
1.1
Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2016 ................................................................ 3
1.1.1
Tjenesteproduksjonen ..................................................................................................... 3
1.1.2
Økonomi .......................................................................................................................... 4
Samfunn ...........................................................................................................................................6
2.1
Styringsindikatorer .................................................................................................................. 6
2.2
Status for måloppnåelse.......................................................................................................... 7
2.2.1
Klima og energi ................................................................................................................ 7
Økonomi ...........................................................................................................................................8
3.1
Styringsindikatorer .................................................................................................................. 8
3.1.1
Status for måloppnåelse.................................................................................................. 8
3.2
Drift - hovedoversikt................................................................................................................ 9
3.3
Drift - status enhetene .......................................................................................................... 10
3.4
Drift - status finansforvaltning .............................................................................................. 11
3.4.1
Forvaltningen av kortsiktig likviditet: ............................................................................ 11
3.4.2
Forvaltningen av lånegjeld: ........................................................................................... 11
3.4.3
Endringer siden forrige rapport:.................................................................................... 12
3.4.4
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet: ............................... 12
3.5
Balanse - status disposisjonsfond.......................................................................................... 13
3.6
Investering – status prosjektene ........................................................................................... 13
3.6.1
Kommentarer til utvalgte prosjekter............................................................................. 15
3.7
Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger ................................................................. 17
3.7.1
Kommentarer til utvalgte prosjekter............................................................................. 17
Status og strategier for tjenesteutviklingen.................................................................................. 18
4.1
Oppvekst og (opp)læring ....................................................................................................... 18
4.1.1
Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring ................................................................ 20
4.1.2
Status for måloppnåelse................................................................................................ 21
4.2
Helse, velferd og omsorg ....................................................................................................... 22
4.2.1
Styringsindikatorer ........................................................................................................ 23
4.2.2
Status for måloppnåelse................................................................................................ 25
4.3
Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv ......................................................................................... 27
4.3.1
Styringsindikatorer ........................................................................................................ 28
4.3.2
Status for måloppnåelse................................................................................................ 28
Medarbeidere................................................................................................................................ 30
5.1
Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk .................................................................................. 30
5.2
Styringsindikatorer ................................................................................................................ 30
5.2.1
Kommentarer til indikatorene ....................................................................................... 31
5.3
Status for måloppnåelse........................................................................................................ 31
IKT og interne systemer ................................................................................................................ 32
6.1
Styringsindikatorer ................................................................................................................ 32
6.2
Status for måloppnåelse........................................................................................................ 33
Status på politiske vedtak rapporteres i eget vedlegg .................................................................. 33

2

1 Rådmannens kommentarer
1.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2016
Hovedinntrykket i denne rapporten er at kommunens ansatte gir innbyggerne gode tjenester. Justert
for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en foreløpig 21. plass i Kommunebarometeret. Det vil si
at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Tjenestene ytes innenfor de
rammer kommunestyret har vedtatt og justert for selvkostområdene er årsprognosen et netto
driftsresultat på 2,7 % i 2016.
1.1.1 Tjenesteproduksjonen
Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle
styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun
indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert.
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket
resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt
nok er satt til rødt.
Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå og selv om vi oppnår under «godt nok» på en tredjedel
av styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av
kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på
og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er
områder med forbedringspotensial og derigjennom områder vi streber etter å forbedre.
For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til
kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike sektorene
hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Det påpekes at dette er en rangering, ikke en
kvalitetsvurdering.
Justert for inntektsnivå kommer Frogn kommune på en foreløpig 21. plass av alle landets kommuner.
Det vil si at nøkkeltallene er klart bedre enn det disponibel inntekt skulle tilsi. Rådmannen er svært
fornøyd med plasseringen og vil i arbeidet fremover fokusere på hvordan kommunen skal beholde og
ikke minst styrke den gode tjenesteytingen i kommunen.
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Under vises den foreløpige nasjonale rangeringen innenfor hver sektor i kommunebarometeret 2016.

Fargekodene gir signal om hvor godt eller dårlig kommunen ligger an i sektoren, målt mot alle
kommuner i Norge. Rangeringen innenfor hver enkelt sektor er ikke justert for kommunens
korrigerte inntekter.
Det er en forbedring av plasseringen på flere av områdene og en topp-100 plassering på grunnskole,
barnevern, kostnadsnivå, miljø og ressurser og vann, avløp og renovasjon. På barnehage og
saksbehandling er kommunen rangert blant de 100 dårligste kommunene, men det er en forbedring
på flere av de underliggende indikatorene.
1.1.2

Økonomi

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat for 2016 anslås til 27 millioner kroner (2,7 %). Dette er 1,8 millioner kroner
høyere enn vedtatt i Handlingsprogrammet 2016-2019. Årsakene til dette er:
 Bruk av disposisjonsfond
17,0 millioner kroner
 Forventet underskudd selvkost
3,3 millioner kroner
 Redusert rente og avdragskompensasjon
1,8 millioner kroner
 Økte frie inntekter
3,5 millioner kroner
 Reduserte pensjonsutgifter
-2 millioner kroner
 Reduserte renteutgifter
-2 millioner kroner
 Netto mindreforbruk (enhetene samlet)
-16,4 millioner kroner
Enhetene fikk overført et samlet mindreforbruk fra 2015 til 2016 på 17 millioner kroner. Prognosen
for 2016 per 30.4. viser at det forventes et samlet mindreforbruk for 2016 på 16,4 millioner kroner.
Prognosen for samlet mindreforbruk 2016 skyldes i stor grad at rådmannen har pålagt alle enheter å
sette av minst 2 prosent av brutto utgiftsramme til buffer for uforutsette hendelser. Prognosene for
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selvkostområdene viser et forventet samlet underskudd for 2016 på ca. 5,4 millioner kroner, som
inntektsføres fra selvkostfondene. Netto driftsresultat korrigert for selvkost utgjør 3,2 prosent.
Pensjon og finans
Basert på oversikter fra Statens pensjonskasse og KLP ser pensjonsutgiftene ut til å bli ca. 2,5
millioner kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene til amortisering av tidligere års premieavvik og
inntektsføring av årets premieavvik regnskapsførers sentralt og er ikke en del av forventet
mindreforbruk på enhetene. Netto finansutgifter forventes å bli 2,0 millioner kroner lavere enn
budsjettert på grunn av lavt rentenivå.
Skatt og rammetilskudd
Prognosen for skatteinntekter fra kemneren i Follo viser forventede merinntekter på 3,5 millioner
kroner. Ved å ta høyde for nytt skatteanslag for landet fra revidert nasjonalbudsjett og forventet
skatteinngang for Frogn kommune, gir dette en forventet økning i frie inntekter (summen av skatt og
rammetilskudd) på til sammen 3,5 millioner kroner for 2016. KS sin prognosemodell for skatt og
rammetilskudd er benyttet til utregningen.

Nærvær
Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 prosent. Per 1.
tertial 2016 er nærværet på ca. 90,8 prosent. Av dette er 6,3 prosent langtidsfravær og 2,9 prosent
korttidsfravær.
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2 Samfunn
2.1 Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2013-2025
Livskvalitet og
folkehelse
Aktiviteter og
rammebetingelser
som fremmer
livskvalitet og
folkehelse er
innarbeidet i alle
Frogn kommunes
virksomheter og
planverktøy

Klima og energi
Kommunens totale
klimagassutslipp
skal være halvert
innen 2030 (sett i
forhold til 1991nivå)

Hva skal måles?
Måleindikatorer
LF 1
Resultat folkehelseprofil,
Innbyggere med muskel og
skjelettlidelser %

2016 1. tertial
Målemetode

Resultat

LF 1
Folkehelseprofil

LF 1
- (Resultater publiseres per
år)

LF 2
LF 2
Resultat folkehelseprofil
Folkehelseprofil
Innbyggere med psykiske plager
%

LF 2
- (Resultater publiseres per
år)

2016
Godt
Ønsket
nok
LF 1
LF 1
22
25

LF 2
7

LF 2
13

LF3
Resultat spørreundersøkelse
(tilfredshet oppvekstvillkår for
barn og unge)»
KE 1
Tilfredshet med tilrettelegging
for syklister
KE 2
Antall km nyanlagt gang- og
sykkelsti samt fortau
KE3
Antall liter fyringsolje i
kommunale bygg innkjøpt per
år
KE4
Antall nyetablerte pendler pplasser

LF3
Innbyggerundersøkelse

LF3
- (Ikke utført i 2016)

LF3
5

LF3
4

KE 1
Innbyggerundersøkelse

KE 1
-

KE 1
5

KE 1
4

KE 2
Telling

KE 2
0,1 km (Ottarsrud)

KE 2
16

KE 2
14

KE 3
Telling

KE 3
<10.000

KE 3
8.000

KE 3
10.000

KE4
Telling

KE4
80 (hvorav 10 stk er elbil)

KE4
100

KE4
90

S1
Innbyggerundersøkelse

S1
-(Ikke utført i 2016)

S1
5

S1
4

S2
39

S2
75

S2
60

S3
8

S3
20

S3
10

Stedsutvikling,
bolig- og nærmiljø
En by- og
tettstedsutvikling
basert på tydelig
senterstruktur, god
kommunikasjon,
urbane kvaliteter,
kulturhistoriske
verdier og grønne
verdier

S1
Tilfredshet med utviklingen av
kommunesenteret
S2
Antall henvendelser hos
Byantikvar på bibliotek per år

Nærings-utvikling
Drøbak er kjent og
profilert som
Oslofjordens
trehusby, kultur-,
bade- og ferieby

N1
N1
Tilfredshet med muligheten til å Innbyggeretablere virksomhet
undersøkelse

N1
-(Ikke utført i 2016)

N1
5

N1
4

N2
Rangering på NHOs næringsNM

N2
55 (Kommune NM-2015)

N2
Plass
250

N2
Plass
288

S2
Telling

S3
Antall artikler/nyhetssaker
kommunen lager eller bidrar til
om grønne verdier (park,
biologisk mangfold, friluftsliv,
aktiviteter etc)

S3
Telling

N2
NHOs
undersøkelser

6

2.2 Status for måloppnåelse
2.2.1

Klima og energi

Hovedmål: Kommunens totale klimagassutslipp er halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991 nivå).
Vi legger til rette for tiltak
 som bidrar til at flere sykler og går
 for å redusere utslipp av klimagass fra kommunale bygg
 som bidrar til bruk av kollektive transportmidler

Antall km nyanlagt gang- og sykkelsti samt fortau
Per dags dato er det ikke anlagt nye gang- og sykkelstier i Frogn kommune. Imidlertid pågår det flere
reguleringsarbeid der det er stilt krav om utarbeidelse av fortau eller gang- og sykkelvei. Disse er
Vestbyveien og Kolstad. Det planlegges også gang- og sykkelvei langs fv 76 (Osloveien) fra Gropa og
til Bakker bru. Langs fv 152 på strekningen fra Fugleveien til Ås grense er gang- og sykkelvei under
bygging og skal ferdigstilles til sommeren. Det vil gi et sammenhengende tilbud for myke trafikanter
mellom Ås sentrum og Drøbak.
Antall liter fyringsolje i kommunale bygg innkjøpt per år
Det vil bli kjøpt noe fyringsolje på Dal Skole og ved Grande. Men trolig ikke mer enn 10 tusen liter.
Saneringstakten er avhengig av hva som skjer med mulig EPC avtale. For Grande er det ikke naturlig å
sanere like før driften skal stenges. Nye energikilder er strøm kombinert med jordvarme, samtidig
som det iverksettes energisparetiltak.
Antall nyetablerte pendlerplasser:
Det er ferdigstilt en pendleparkering ved Seiersten. I
Kommunestyret vedtok i forbindelse med HP 2016-19 etablering av en pendleparkering i Gropa.
Kommunen har mottatt negative merknader fra bl.a. Staten vegvesen som går på trafikksikkerhet.
Her er det bekymring knyttet til kryssing av veien. På en så høyt trafikkert vei foreligger det en
bekymring at pendlere vil krysse over veien og ikke benytte eksisterende undergang. Rådmannen
støtter vurderingen av at tiltaket kan medføre kryssing av myke trafikanter over veien og at dette
igjen kan utløse trafikkfarlige situasjoner. P-plassen i Gropa er også avhengig av dispensasjon.
Statens vegvesen prosjekterer nå pendleparkering ved Måna i tråd med stadfestet reguleringsplan –
Byggetrinn II av Oslofjordforbindelsen. Finansiering er gitt og Statens vegvesen har signalisert at
parkeringsplassen, som skal etableres i 2017 muligens kan fremskyndes og etableres allerede høsten
2016. Dette medfører at det kan være grunnlag for å avvente den midlertidige parkeringsplassen i
Gropa, da den permanente muligens kommer tidligere enn først antatt. Rådmannen vil informere
kommunestyret om dette høsten 2016, så snart vi har konkret informasjon om fremdrift fra Statens
vegvesen.
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3 Økonomi
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er
kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert.
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket
resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt
nok er satt til rødt.

3.1 Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan
2012-2024

Måleindikatorer

Ø1

Ø 1.1

Netto driftsresultat
på 3 prosent

Netto
driftsresultat

Ø2

Ø 2.1

Disposisjonsfond
Disposisjonsskal utgjøre minst
fond i millioner
20 millioner kroner. kroner
Overskytende beløp
kan blant annet
benyttes til
finansiering av
investeringer
Ø3

Ø 3.1

Redusere
avdragstiden på lån

Avdragstid,
antall år

2016
Målemetode

Prognose resultat

2016

2019

Ønsket

Godt nok

Mål

KOSTRA

2,7

3,0

1,75

3*

Kommunens
regnskap

124

100

20

100

32

30

31

27

Kommunens
regnskap

*Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i hele perioden.
3.1.1 Status for måloppnåelse
Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som
tilfredsstillende og er ikke kommentert.

Ø 3: Redusere avdragstiden på lån

Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 32 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 32 år
er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er
gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen foreslo å redusere avdragstiden i forslag til
Handlingsprogram 2015-2018 i tråd med kommuneplanens mål. Dette ble ikke vedtatt i
Kommunestyret.

8

3.2 Drift - hovedoversikt
Regnskap
pr
30.4.2016

Regulert
budsjett
2016

Budsjettjusteringer
2016

Opprinnelig
budsjett
2016

Regnskap
2015

-15 400
-27 941
-20 555
-123 147
-7 914
-1 814
-146 110
0
0
-342 880

-47 591
-92 292
-43 207
-263 130
-43 809
-1 386
-515 305
0
0
-1 006 720

320
-6 340
-1 217
0
50
0
0
0
0
-7 187

-47 911
-85 952
-41 990
-263 130
-43 859
-1 386
-515 305
0
0
-999 533

-46 476
-81 473
-104 509
-267 925
-28 864
-3 510
-488 635
0
0
-1 021 392

179 372
51 946
46 949

498 880
142 526
115 951

546
3 140
3 857

498 334
139 385
112 094

487 785
134 301
131 399

57 642

147 538

-849

148 387

143 793

14 633
0
0
350 542

22 358
40 000
25 678
992 930

81
0
17 417
24 193

22 277
40 000
8 260
968 737

43 320
49 249
0
989 848

7 662

-13 790

17 006

-30 796

-31 543

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Mottatte avdrag på lån
Sum eksterne finansinntekter

-1 448
-12
-1 460

-4 304
-180
-4 484

0
0
0

-4 304
-180
-4 484

-12 659
-94
-12 753

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

7 773
2 940
56
10 769

22 769
27 221
10
50 000

0
0
0
0

22 769
27 221
10
50 000

21 157
30 543
290
51 989

9 309

45 516

0

45 516

39 236

0
16 971

-40 000
-8 274

0
17 006

-40 000
-25 280

-49 249
-41 556

0

0

0

0

-4 743

-17 006
-186
0
-17 192

-17 006
0
0
-19 310

-17 006
0
0
-17 006

0
0
0
0

-15 001
-6 605
0
-26 350

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

25 280
0
0
25 280

0
0
0
0

25 280
0
0
25 280

34 986
4 774
0
39 760

-221

0

0

0

-28 146

Tall i 1 000 kroner
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter
kommunens tjensteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven
Sum bruk av avsetninger
AVSETNINGER
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Avsatt til likviditetsreserven
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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3.3 Drift - status enhetene
Enhet

Rådmannsgruppa
IKT
Økonomi
Personal, organisasjon og politikk
Samfunnsutvikling
Barnehager
Dal Skole og barnehage
Drøbak skole
Dyrløkkeåsen skole
Heer skole
Seiersten skole
Sogsti skole
Pleie og omsorg i institusjon
Hjemmebaserte tjenester
Utvikling, tilrettelegging og omsorg
Enhet for barn, unge og familier
Helse- og koordinering
Psykisk helse og rustjenester
Kultur og fritid
Eiendom
Miljø, idrett og kommunalteknikk
NAV
Generelle inntekter og utgifter
Sum
Netto driftsresultat

Regnskap
20.4.2016

Opprinnelig
årsbudsjett

1 578
4 864
1 835
4 357
1 901
20 503
2 154
5 453
6 339
4 184
5 522
4 469
15 867
7 496
12 662
9 982
4 240
5 298
5 392
14 123
9 209
3 802
-120 636

12 515
14 502
10 830
20 156
8 712
97 414
11 675
27 620
36 620
23 220
35 114
23 164
81 172
42 223
59 431
41 177
35 954
27 773
23 480
43 964
8 927
9 030
-694 671
0

Budsjett
Revidert
Årsjusteringer årsbudsjett prognose

12 593
78
14 615
112
10 976
147
20 397
241
8 921
209
98
407
993
11 862
187
28 208
588
37 311
691
23 633
414
35 700
587
23 553
390
82 383
1 192
42 781
577
60 311
880
41 894
717
36 255
301
28 095
322
23 694
214
44 348
384
9 166
239
9 173
143
-9 605 -704 276
1
0

25 280 -20 373*

4 907

Rådmannens
forslag til
justering

700
300
800
222
1 344
1 577
872
441
1 440
883
1 736
537
-400
-122
2 778
-2 832
2 563
2 288
629
1 300
-1 100
436
5 700
22 092

0

26 999

Netto driftsresultat korrigert for selvkost
*Budsjettjustering for netto driftsresultat gjelder overføring av samlet
netto mindreforbruk for enhetene fra 2015 til 2016 og bruk av bundet fond
for selvkostområdene vann og renovasjon.

32 438

Anslag netto driftsresultat i %

2,7 %

Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost

3,2 %

Tabellen over viser regnskapet per 30. april 2016 splittet opp på kommunens enheter mot det
opprinnelige og det reviderte årsbudsjettet for 2016. Legg merke til at budsjettet ikke er periodisert,
men er for hele 2016. En lineær periodisering vil ikke være noe godt sammenligningstall ettersom
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både kostnader og utgifter fordeler seg ujevnt gjennom året. For å få et bilde av hvordan enhetene
og kommunen som en helhet ligger an vil årsprognosen per 31. desember gi den beste indikasjonen.
Enhetene gikk stort sett med gode overskudd i 2015. 17mill kroner av dette ble overført til budsjettet
for 2016 som reserver i forhold til uforutsette behov og hendelser. Bruk av midlene må godkjennes
av rådmannen, så langt er midlene stort sett ubrukt. Tabellen over viser at enhetene også i 2016
ligger an til å gå med overskudd, mindreforbruk. I vedlegg et «Samlet månedsrapportering per 1.
tertial», er årsprognosen for den enkelte enhet splittet opp i utgift og inntekt og kommentert.

3.4 Drift - status finansforvaltning
3.4.1

Forvaltningen av kortsiktig likviditet:

tall i millioner

Bankinnskudd
DNB
SpareBank1

31.12.15
314,5
0

30.04.16
129,8
50,0

Avkastning/ renteinntekter
3 mnd Nibor +0,25 %
3 mnd Nibor +0,68 %

Kortsiktig likviditet er plassert i kommunens hovedbankforbindelse DNB. I tillegg er NOK 50 mill
plassert til særvilkår hos SpareBank1.

3.4.2

Forvaltningen av lånegjeld:

Frogn kommune benytter i dag ekstern uavhengig rådgiver, FINANSinnkjøp AS, til å bistå kommunen
med den løpende gjeldsforvaltningen.
Porteføljeoversikt lånegjeld:
tall i millioner

Lån nr/Isin
SEB NO0010744964
Swedbank NO0010743461
Nordea NO0010732605
Danske NO0010740533
Swedbank NO0010325285
KBN 20100876
KBN 20060641
KBN 20090718
KBN 20110109
KBN 20160093
KBN 20160131
DNB NO0010759483
KBN 20160146
KBN 20160149
Totalt

Restgjeld pr
31.12.2015
138
152,9
175,1
140,5
100
101,7
42
77
108

1 035,2

Restgjeld pr
30.04.2016

140,5
100
101,7
42
77
108
150
138
175
0
0
1 032,3

ikke utbetalt

78
252,3
56,1
386,4

Forfall
10.03.2016
22.02.2016
10.03.2016
17.06.2016
20.09.2021
17.12.2025
16.12.2026
19.12.2029
19.03.2031
22.08.2016
12.09.2022
21.03.2018
16.03.2046
16.03.2046
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Nøkkeltallsopplysninger for gjeldsportefølje:
Nøkkeltall
Vektet løpetid for portefølje (år)
Gjennomsnittsrente

31.12.2015
4,7 år
1,73 %

30.04.2016
5,7 år
1,80 %

Markedsrente for flytende lånegjeld er 3 MND NIBOR. Per 30.04.2016 var 3 MND NIBOR 0,99 %.
Fordeling fast og flytende rente:
tall i millioner

Volum sikret
Hovedstol
Sikringsgrad i %

31.12.2015
150
1 035
14,5 %

30.04.2016
150
1 032
14,5 %

Per 30.04.2016 er NOK 150 mill. av gjelden rente sikret ved bruk av to rentebytteavtaler.

3.4.3 Endringer siden forrige rapport:
Siden fremleggelse av rapport per 31.12.2015 har totalt 3 sertifikatlån forfalt.
tall i millioner
Lån Långiver
Hovedstol ved forfall
Type lån
Forfall
1
Swedbank
153
Sertifikatlån 22.02.2016
2
Nordea
175
Sertifikatlån 10.03.2016
3
SEB
138
Sertifikatlån 10.03.2016
Lån 1 er refinansiert til nytt sertifikatlån, stort NOK 150 mill. som forfaller 22.08.2016.
Lån 2 er refinansiert til ett obligasjonslån (med 3 mnd Nibor rente) med forfall 21.03.2018.
Lån 3 er ett byggelån. Dette lånet er refinansiert til ett gjeldsbrevlån med p.t. rente tilknytning med
forfall 12.09.2022. P.t. rente på byggelånet muliggjør opptrekk på lånet i samsvar med fremdrift i
byggeprosjektet. Ved endt byggeperiode vil dette lånet bli refinansiert til langsiktig lån.
Det er også gjennomført konkurranse om opptak av lån knyttet til budsjetterte investeringer 2016.
Beløpet er fordelt på 2 lån, hvor størsteparten (252,3 mill) har miljørente i Kommunalbanken. Lånene
er innvilget, men kommunen vil avvente utbetalinger på lånene slik at trekk på lån vil være i samsvar
med fremdriften i investeringsprosjektene lånene skal finansiere.
Kommunalbanken endret per 16.3.2016 sin flytende margin mot 3 mnd Nibor fra +0,55 % til +0,70 %.
Dette forklarer hvorfor snittrenten i porteføljen har gått opp siden fremleggelse av forrige rapport.

3.4.4 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet:
Finansforvaltningen i Frogn kommune viser ingen avvik fra rammene i finansreglementet.
Finansreglementet er av uavhengig kompetanse vurdert i tråd med forskrift om kommuners og
fylkeskommunes finansforvaltning.
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3.5 Balanse - status disposisjonsfond
Status disposisjonsfond (tall i 1000)
Inngående balanse 2016
Overført mindreforbruk på enhetene fra 2015
Interimsstyre nytt badeanlegg jfr. KS 28/16
Balanse per 30.4.2016

Beløp
123 964
-17 006
-500
106 458

3.6 Investering – status prosjektene
Tabellen på neste side viser overført ubrukt bevilgning fra 2015, vedtatt årsbudsjett for 2016 og
summen av disse ("Totalt budsjett"). Tabellen viser også regnskap per 30.4.2016 og gjenstående
bevilgninger for 2016. Oversikten under er slik den ligger i vedtatt Handlingsprogram 2016-2019,
med tillegg for nye bevilgninger i løpet av 1.tertial 2016.
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Investeringsprosjekt
Tall i 1 000 kroner
1 Helsebygg

Totalt
Ubrukt Budsjett Bud.just.
Regnskap Ubrukt
budsjett
2015
2016
2016
30.4.2016 30.4.16
2016
36 012

242 307

0

278 319

621

8 000

0

8 621

131

8 490

3 Investeringer i boliger

12 785

60 700

0

73 485

10 153

63 332

4 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger
5 Risiko og sårbarhet

15 000

25 000

40 000

28 458

11 542

7 387

0

0

7 387

625

6 762

-46

15 000

0

14 954

7 915

7 039

2 Helsebygg - Inventar og utstyr

6 Startlån
7 Hovedplan vann og avløp

54 274 224 045

16 164

11 650

0

27 814

1 015

26 799

8 Brygger og havner

999

0

0

999

0

999

9 Maskinpark MIK

161

1 500

0

1 661

0

1 661

10 Kommunale veier

4 667

5 000

-500

9 167

16

9 151

11 IKT investering

4 563

2 000

0

6 563

0

6 563

864

2 000

0

2 864

137

2 727

13 Agresso Follo

-1 185

1 000

0

-185

386

-571

14 Tiltaksplan IFN

2 357

2 500

0

4 857

387

4 470

15 Elektronisk arkiv

2 157

0

0

2 157

1 102

1 055

16 Trafikksikkerhetstiltak

1 909

1 000

0

2 909

159

2 750

0

1 250

0

1 250

0

1 250

71

100

0

171

0

171

14 655

0

3 334

17 989

4 124

13 865

5 665

75 000

0

80 665

2 369

78 296

13 501

0

0

13 501

892

12 609

22 Utskifting av oljefyringsanlegg innen 2018

8 476

10 000

0

18 476

54

18 422

23 Dal skole, ventilasjon gymsal

3 739

0

0

3 739

56

3 683

494

500

0

994

0

994

0

2 500

0

2 500

185

2 315

976

0

0

976

945

31

12 IKT investering skole

17 Minnelund
18 Biblioteket, digitalisering
19 Flerbrukshus
20 Svømme/badeanlegg
21 Seiersten stadion, oppgradering

24 Tinglysning
25 Akvariet, oppgradering
28 Dyrløkkeåsen skole SD anlegg
29 Uteleker, skoler og barnehager
30 Badeparken, rehabilitering
31 Egenkapitalinnskudd KLP
32 Rehabilitering bygg
33 Nedgravde søppelkontainere

891

1 000

0

1 891

61

1 830

1 068

6 000

0

7 068

96

6 972

-414

1 180

0

766

0

766

5 292

14 200

-3 334

16 158

2 203

13 955

3 487

0

0

3 487

92

3 395

12 940

0

0

12 940

2 295

10 645

35 Hjelpemiddelsentralen
36 Kopås

0

400

0

400

0

400

0

12 900

0

12 900

2 746

10 154

38 Brygger og havner - nye behov
39 Toalett Gyltholmen

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

450

0

450

44

406

40 Maskinpark Eiendom
41 Parkeringsautomater

0

350

0

350

0

350

0

500

0

500

0

500

34 Brygger sjøtorvet

42 Vestbyveien - trafikksikkerhetstiltak
43 Vann- og avløpsledning Odalen-Haveråsen
44 Sti Rogneveien
45 Sjøtorget - aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere
47 Follo barne- og ungdomsskole
48 Forprosjekt fortau ved Elleveien

-284

13 000

0

12 716

238

12 478

14 933

0

0

14 933

7 474

7 459

180

0

0

180

0

180

800

0

0

800

0

800

0

11 993

0

11 993

0

11 993

0

0

1 000

1 000

0

1 000
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49 Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk – Glennekrysset
50 Grunnerverv

2 684

0

121
0

Sum
Sum ekskl startlån

52 Oppgradering Garderveien

0

2 684

1 289

1 395

0

0

121

0

121

0

500

500

0

500

193 690

533 980

1 000

728 670

129 921 598 749

140 582

518 980

1 000

713 716

122 006 591 710

Årsaken til det relativt store beløpet i sumlinjen for kolonnen for ubrukte bevilgninger skyldes i
hovedsak at enkelte prosjekter har hatt senere oppstart enn antatt.
3.6.1

Kommentarer til utvalgte prosjekter

1. Helsebygg
Innstallering av massivtreelementer pågår. Ferdigstillelse entreprise er 7. februar 2017.

3.

Investeringer i boliger
 Belsjø Terrasse 19-21: Reguleringsplan godkjent. Skisseprosjektet fremmes for
kommunestyrets godkjenning i mai/juni 2016.
 Kopås: Kontrakt med entreprenør for rehabilitering av mannskapsbrakka er inngått.
Ferdigstilles 01.09.16
 Trekanttomta: Regulering pågår. To alternative planforslag legges frem til fornyet
førstegangsbehandling i løpet av høsten 2016.
 Skogveien: Reguleringsarbeid pågår.
 Ekesvingen 18: Bygging pågår med ferdigstillelse i mai 2016.
 Råkeløkkveien/Lindtruppbakken 7: Arkitektkonkurranse pågår.
 Løktabakken: Reguleringsplanen er godkjent av kommunestyret i februar 2015. Fornyet
behandling av skisseprosjektet i april/mai 2016. Det ble da vedtatt å stoppe prosjektet.
Rådmannen vil legge frem informasjon om konsekvenser av vedtaket.
 Husviken 5: Vedtak om forsterket omsorgsbolig. Arbeidet med reguleringsplan er i gang og
planinitiativ vil legges frem til politisk behandling høsten 2016.
 Grande: Vedtak om omgjøring til bolig. Arbeidet med reguleringsplan er iverksatt og
planinitiativ legges frem for politisk behandling i juni.
 Vestbyveien 103 - 105: Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret juni 2015.
Skisseprosjektet behandles i kommunestyret høsten 2016.
7. Hovedplan vann- og avløp
 Forprosjekt for ny vannledning Batteriveien er ferdigstilt og løsning er valgt.
Detaljprosjektering startes omgående. Prosjektet gjennomføres i 2 faser.
 Prosjekt sikring av drikkevann og avløp til Gylteåsen er prosjektert. Det arbeides med
anbudsdokumenter.
 Oppgradering av ventilasjon på Skiphelle renseanlegg. Anskaffelse er gjennomført og
leverandør valgt
 Separering av overvann fra avløp på Gulliksbakken er prosjektert. Anbudsrunde er
gjennomført.
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Vann og avløp til Haveråsen forventes ferdigstilt høsten 2016. Dette for at anlegget skal sette
seg før asfalteringsarbeid kan gjennomføres.
8. Brygger og havner- Utreding av dypvannskai
 Prosjektet startes omgående
9. Maskinpark MIK
 Ny lastebil anskaffet og ankommet.
10. Kommunale veier
 Rehabilitering av Frons vei forventet startet i løpet av sommeren. Førarbeid som omfatter
grøfting og drenering er gjennomført.
 Rehabilitering av Stubberud veien på anbud.
11. IKT investering
 Bevilgningen vil bli brukt til infrastruktur som grunnlag for «digital skole prosjektet», til
prosjekter i henhold til kommunens digitaliseringsstrategi (herunder Frogn sin andel i
Agresso) og til generell fornyelse av kommunes infrastruktur og systemer.
14. Tiltaksplan IFN
 Sanitæranlegg på Måna har vært på anbud. Kommunen mottok 1 tilbud som var
uhensiktsmessig høy. Tilbud ble forkastet og ny prosjektering er i gang for bedre og mer
hensiktsmessig plassering av anlegget.
 Da vannet er forutsatt hentet fra Frogn videregående skole er kommunen i dialog med
Akershus fylkeskommune.

16. Trafikksikkerhetstiltak
 Innfartsparkering på Måna er planlagt etablert i 2017, men kan muligens fremskyndes til
høsten 2016. Akershus fylkeskommune har bevilget midler til gjennomføring.
19. Flerbrukshus
 Overtakelsesforretning er gjennomført 8. april. Brukstillatelse er gitt.
20. Svømme/badeanlegg
 Prosjektets kostnadsramme vedtatt 14. mars i kommunestyret. Ferdigstilles 1. desember
2017 for badeanlegget og 6. april for Frognhallen.
30. Badeparken
 Det er gjennomført sikringstiltak. Det er planlagt rehabilitering av HC rampe ved stranda og
muren fra Varmbadet og fram til Parstranda.
33. Nedgravde søppelkontainere
 Under prosjektering. Plassering er identifisert samt antall beholder og fraksjoner.
34. Brygger Sjøtorget
 Rehabiliteres. Forventet ferdigstillelse 1. oktober.
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3.7 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger

Nr.

Prosjekt, tall i 1 000 kroner

Endret bevilgning

1 Helsebygg

-4 535

2 Investeringer i boliger

-3 032

3 Investeringer i boliger til bosetting av flyktninger

-21

4 Risiko og sårbarhet

-2 026

5 Hovedplan vann og avløp

-1 249

6 Brygger og havner

-18

7 IKT investering

969

8 IKT investering skole
9 Grunnerverv
10 Tiltaksplan IFN
11 Elektronisk arkiv
12 Trafikksikkerhetstiltak
13 Flerbrukshus
14 Seiersten stadion, oppgradering
15 Vestbyveien – trafikksikkerhetstiltak

-194
56
-1 034
-143
129
-8 131
-839
-40

16 Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk – Glennekrysset

-118

17 Ballbinge Sogsti

-400

18 Agresso Follo
Sum endret bevilgning 2016
19
20

Redusert lånebehov
Redusert momskompensasjon
Sum

3.7.1
1-16


2 000
-18 626
14 900
3 726
0

Kommentarer til utvalgte prosjekter

Bevilgningene på disse prosjektene ble ikke endret i 1. tertial 2015 slik det ble forutsatt i
kommunestyrets vedtak til HP 2015-2018 (se side 37 i vedtatt HP). Dette er dermed en teknisk
endring av rammen for prosjektene, men krever vedtak i kommunestyret.
Prosjektene har vært styrt etter de opprinnelig vedtatte rammene.

17.


Prosjektet er ferdigstilt.



Agresso Follo justeres opp med 2 mill. kroner. Follo kommunene Nesodden, Vestby, Ås og Frogn
er i gang med en større oppgradering av Agresso-installasjonen som sluttføres høsten 2016.
Eksisterende versjon vil ikke bli vedlikeholdt. Frogn kommune står for investeringen og mottar
refusjon fra de øvrige kommunene som tidligere. Utgiftene for Frogn dekkes av egne IKT-midler
og denne tilleggsbevilgningen dekkes dermed fullt ut av de 3 øvrige kommunene.

18.
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4 Status og strategier for tjenesteutviklingen
Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er
kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen
av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller
bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til
rødt.
Kommunen leverer tjenester på et høyt nivå og selv om vi oppnår under «godt nok» på en tredjedel
av styringsindikatorene i gjeldende handlingsprogram må ikke dette sees på som en totalvurdering av
kommunen. Styringsindikatorene i handlingsprogrammet er utvalgte områder vi ønsker å fokusere på
og forbedre i perioden for å nå de langsiktige målene i kommuneplanen. Det er naturlig at dette er
områder med forbedringspotensial.
For å gi et mer helhetlig bilde av kommunens tjenesteproduksjon viser rådmannen til
kommunebarometeret som rangerer alle kommunene i Norge. Her rangeres også de ulike sektorene
hver for seg på bakgrunn av gitte kriterier. Frogn kommune er på en foreløpig 21. plass av alle
landets kommuner.

4.1 Oppvekst og (opp)læring
Overordnet mål fra kommuneplanen:
Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår

Fra skoleåret 2015/16 økte lærertettheten på 1.- 4. trinn i kommunen som følge av statlig satsing på
dette. Videre har kommunestyret bevilget midler til fem nye lærerstillinger i Frogn-skolen fra
skoleåret 2016/2017. Økt lærertetthet styrker muligheten til tidlig innsats, faglig og sosialt. Det vil bli
satset videre på matematikk- og naturfagene med tiltak fastsatt i skolens felles matematikk-plan
(Kuleramma). Språk- lese- og skriveplanen er tatt i bruk i 2016 i skolene og barnehagene.
Ungdomstrinn i Utvikling er en satsning fra departementet som går over tre semester med oppstart
våren 2016. Prosjektet skal styrke kompetansen hos lærerne og ledere på ungdomstrinnene, men
også noe på barnetrinn.
Våren 2016 er 15 barnehageassistenter og 10 assistenter på skolene ferdige med barne- og
ungdomsarbeiderutdanningen.
Erfaringene fra pilotskolene blir presentert for HOOK i juni 2016. Dyrløkkeåsen skole har startet sine
forberedelser for videre utrulling.
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Enheten for barn unge og familier har et tverrfaglig fokus mot barn og unge. De ulike tjenestene
samarbeider om gode tiltak for å komme tidlig inn og forhindre en ytterligere problemutvikling.
Under nevnes – i ikke prioritert rekkefølge - en del av det tilbudet enheten BUF yter:
Familieråd er et prioritert tiltak hvor og målet er at det brukes aktivt i alle tjenestene. Tiltaket har
fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring og gjenspeiler kommunens verdier på en god måte.
Drøbak, har gjennomført foreldreråd som er en satsning i tråd med familieråd og kommunens
prosjekt Ansvar for eget liv.
Kvellomodellen er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med BUF og barnehagene. Målet er å fange opp
barn som trenger spesiell og tilrettelagt oppfølging i tidlige barneår hvor muligheten er størst med
tidlig innsats. Det gis tilbakemeldinger om at innsatsen bidrar til bedre samarbeid mellom
barnehagene og korpsene samt at problemutvikling fanges opp tidligere.
Ungdomslos, en prosjektstilling som arbeider aktivt mot barn og unge som viser tegn til å droppe ut
av skolen. Innsatsen er på individ- og systemnivå mot skolene og samarbeidet hjem/ skole. Målet er å
utvikle gode rutiner som raskere kan fange opp elever som er i fare for å droppe ut.

Circle of security- parenting (COS- P) er en metode for å fremme god tilknytning mellom foreldre og
barn og dermed forebygge utviklingen av vansker for barna. Metoden har vist seg å ha gode
resultater. Det er gjennomført opplæring for ansatte i BUF og skolene i starten av 2016.
De ulike tjenestene i BUF har i samarbeid gjennomført COS-P-veiledning til flere foreldregrupper hittil
i 2016.
Tilbud om PIS- grupper (gruppetilbud til alle barn med to hjem) minst en gang i løpet av barneskolen
og ungdomskolen.
Godt samlivskurs er tilbud til førstegangsforeldre og er et forebyggende samlivskurs. Det gis gode
tilbakemeldinger på dette kurset.
Barselgrupper er et tilbud til alle etter fødsel. Et nettverksbyggende tilbud i tillegg til
foreldreveiledning i gruppe.
Det er etablert en ny tjeneste, Familietjenesten, som arbeider med barn og unge – 0 -18 år (noen
ganger opp til 23 år). Hovedarbeidsområdene vil være:
-

Arbeid med barn/unge og familier med begynnende vansker/som er i risiko for å utvikle
alvorlige vansker
Arbeid med barn/unge og familier som har utviklet vansker
Oppfølging/ettervern av ungdom som trenger hjelp til etablering/arbeid/økonomi osv.
Fag- og tiltaksutvikling i tjenesten og hovedansvar for utvikling av tjenesteovergripende
satsningsområder i enheten, f.eks. COS-P, familieråd, Kvello osv.
Iverksetting av familieråd og foreldreråd
Undervisning- og veiledningsoppgaver over for andre ansatte/tjenester
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4.1.1

Styringsindikatorer oppvekst og (opp)læring
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 2012Måleindikatorer
2024
O1
O 1.1
Frognskolen er blant de Grunnskole samlet
10 beste i landet faglig
og sosialt
O 1.2
Trivsel 7. trinn

O 1.3
Trivsel 10. trinn
O2
Barn som trenger
spesiell hjelp eller
oppfølging blir fanget
opp tidligst mulig og
senest før barneskolealder
O3
Veksten i antall unge
uføre er begrenset
med
20 % fra 2010-nivå til
2020

O4
Frafall i det
videregående
utdanningsløpet
O5
Nulltoleranse for
mobbing

Nulltoleranse for vold i
nære relasjoner

O 2.1
Andel nye saker meldt
BUF i førskolealder i
forhold til andel barn
meldt i
grunnskolealder.
O 3.1
Prosentvis endring i
antall unge uføre.

Målemetode

2016
1. tertial
Resultat

2016

O 1.1
Kommunebarometeret

O 1.1
43. pl.

O 1.1
28. pl.

Godt
nok
O 1.1
31. pl.

O 1.2
KommuneBarometeret

O 1.2
25. pl.

O 1.2
20. pl.

O 1.2
25. pl.

O 1.3
Kommunebarometeret
O 2.1
Intern kartlegging

O 1.3
75. pl.

O 1.3
30. pl.

O 1.3
45. pl.

O 2.1
0,8 % lavere

O 2.1
Andel førskolebarn 5 % høyere
enn andel
grunnskolebarn

O 2.1

Ønsket

2%
høyere

O 3.1
Tall fra NAV

O 3.1
5%

O 3.1
0%

O 3.1
0%

O 3.2
Prosentvis antall
ungdom som føles
ensom, veldig plaget *
O 3.3
Prosentvis antall
ungdom som føler
bekymringer,
veldig plaget *
O 4.1
Tall fra
Folkehelseinstituttet

O 3.2
Score på ungdomsundersøkelse

O 3.2
9 %*

O 3.2
*

O 3.2
*

O 3.3
Score på ungdomsundersøkelse

O 3.3
13 %*

O 3.3
*

O3.3
*

O 4.1
Statistikk

O 4.1
26 %

O 4.1
22 %

O 4.1
20 %

O 5.1
Gjennomsnitt av
mobbetilfeller
1= Ingen tilfeller av
mobbing**

O 5.1
Elevundersøkelse

O 5.1
1,25

O 5.1
1,0

O 5.1
1,2

O 5.2
4,4

O 5.2
*

O 5.2
*

2010 nivå = 100 %

O 5.2
O 5.2
Redusere antall tilfeller UngDatavold rettet mot barn og undersøkelsen
unge i nære relasjoner
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4.1.2

Status for måloppnåelse

O 1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt
Trivselen i Frogn-skolen er høy, spesielt på 7.trinn, det er imidlertid utfordringer på ungdomstrinnet
noe resultatet viser. Skolene intensiverer arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder ulike
tiltak som fremmer elevenes trivsel. Elevenes svar på elev- og trivselsundersøkelsene på den enkelte
skole er et viktig utgangspunkt for målrettede tiltak. Grunnskolen samlet presterer godt i et nasjonalt
perspektiv, men vi oppnår dårligere resultater enn målsetningen vår. Det arbeides på mange ulike
områder for å nå målene og lærertettheten er blant annet økt i 2015 og 2016. 60 lærere har fullført
videreutdanning og Frogn-skolene deltar i Ungdomstrinn i Utvikling, et program som styrker lærernes
kompetanse.
O 2: Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og
senest før barneskolealder
Kvello-modellen for tidlig innsats i barnehagene har som mål å se de barna som trenger ekstra hjelp
og støtte, så tidlig som mulig. Korpset som er rundt i alle barnehagene, er kjennetegnet av
forskjellige faglig kompetanse. Dette gjør at observasjonene blir bredt faglig fundert og at barn
dermed med økt sannsynlighet får tidligere hjelp.
Tiltak som iverksettes, settes tidlig inn og kjennetegnes av tverrfaglighet. Til tross for dette har ikke
kommunen nådd måltallet, og innsatsen må derfor intensiveres gjennom ytterligere økt samarbeid
og samhandling.

O 3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020
I Frogn er det såpass få unge uføre at en minimal endring (for eksempel 1 person) gir store utslag.
Arbeidsmarkedet er blitt mer krevende og det er vært en svak økning i antall unge uføre. Uførhet
blant unge er en utfordring for samfunnet og ulike tiltak for å få ungdom ut i arbeid er viktig for at de
skal klare å bygge kompetanse som er viktig i arbeidsmarkedet.

O 4: Alle elever som starter videregående skole forutsettes å fullføre
Av Frogns ungdom er det 1 av 4 som ikke fullfører videregående skole i løpet av fem år. Det er kun
Vestby av Follo-kommunene som har et høyere frafall. Det arbeides nå fra førskolealder for å
tilrettelegge for at flest mulig skal være rustet for å fullføre videregående skole. Frafall skyldes ulike
årsaker og noe frafall vil det alltid være. De kommunene med lavest frafall ligger rundt 15 prosent og
dette gjelder blant annet Oppegård. På sikt arbeider vi mot at en like stor del av våre ungdommer
også skal fullføre det videregående utdanningsløpet innenfor normert tid.

O 5: Nulltoleranse mot mobbing
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Målet om Null mobbing ved samtlige skoler er vanskelig å oppnå. Resultatene for elevundersøkelsen
gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er et
økende fenomen, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i
skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og
ikke minst et godt hjem-skole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå
gjennom Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole. Ungdomsundersøkelsen viser imidlertid
at også andelen elever som aldri opplever mobbing, har økt siden 2009. Frogn-skolenes plan for et
godt skolemiljø «Ingen ut av rekka går» er under revidering.

4.2 Helse, velferd og omsorg
Overordnet mål fra kommuneplanen:

Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON)

Helse, omsorg og velferd(HOV) iverksatte en ny organisering av sine tjenester fra 1.1.14.
Organiseringen er nettopp evaluert og forbedringstiltak er under utvikling.
Tverrfaglig tilnærming og samhandling, hvor brukers behov og ressurser er styrende for vår innsats,
har stort fokus. HOV har prioritert utvikling av felles begrepsforståelse og felles plattform for
samhandling og ser gode resultater i praksis. Det jobbes aktivt for å omfordele ressurser fra
«tjenester til alle» til å sikre nødvendige helse- og forebyggende tjenester til innbyggerne som er i
risikosonen.
Det registreres stort behov for omsorgsboliger til mange vanskeligstilte grupper med ulike
helsemessige utfordringer. På planstadiet har vi nå Belsjø Terrasse og Husvikveien. Frogn har også
et stort behov for omsorgsboliger til eldre, tilrettelagte boliger gjør at man kan mestre å bo i eget
hjem lengst mulig.
Det er startet og planlagt nye, både generelle og spesifikke tiltak, for å møte folkehelseutfordringene i Frogn.
NAV-kontoret registrer en viss økning i arbeidsledigheten og arbeid til ungdom prioriteres. Satsingen
på rusfeltet sammen med psykisk helse og rustjenester viser resultater. Kapasitetsøkningen gjør at
flere brukere får koordinerte og helhetlige tjenester, og de fleste er kartlagt i verktøyet BrukerPlan.
NAV-kontoret har samarbeidet mye med frivillig sektor 1. tertial 2016. Frelsesarmeen etablerer en
Fretex franchise butikk i år, NAV bidrar med arbeidskraft til oppussingen av lokalene og vil senere få
lov å ha språkpraksisplasser og arbeidstrening her. Flyktningetjenesten har flyttet inn i
Vimpelfabrikken, og vi har fått inventargaver av Kiwanis til lokalene. Frivilligsentralen og
flyktningkonsulentene jobber sammen om å utvikle gode tilbud til flyktningene i Frogn, det gjelder
leksehjelp, samtalegrupper og jobbsøking – bruk av PC verktøy. Lokalene gir mulighet for aktivitet
dag, kveld og helger.
22

Utdrag av noen resultater pr. 1. tertial 2016







Det er bosatt 5 flyktninger hittil, flesteparten
bosettes i høst (18 voksne, 10 enslige
mindreårige)
Startet lavterskel aktivitetstilbud for
personer som søker økonomisk sosialhjelp
Arbeidsledigheten har økt noe, og følges
nøye videre i 2016
Flere fikk tilbud om jobb eller aktivitet
tilpasset innbyggere med nedsatt
funksjonsnivå.
Samarbeidsprosjekt mellom Nav, psykisk
helse og rustjenester har fokusert mye på
«inn på tunet» - tilbud om aktivitet for
rusmiddelmisbrukere

4.2.1



Lokal medisinsk senter er i drift og er nå
samlokalisert med Follo legevakt



Pågående utvikling av innhold og tjenestetilbud i
Ullerud helsehus
Hjemme- baserte tjenester har omorganisert
med hensikt å effektivisere tjenestetilbudet.
Hverdagsrehabilitering videreutvikles
Et autismeteam er under utvikling for å ivareta
brukere med utfordrende atferd,
Lærings- og mestringstilbud er i gang, både for
KOLS og muskel-og skjelettplager








Flere får tilbud om deltakelse i grupper ved
ressurssenter, for eksempel kurs i
depresjonsmestring og kurs i mestring av
belastninger

Styringsindikatorer

Mål
Kommuneplan 20122024
H1
Frogn kommune tilbyr
helse- og
omsorgstjenester på
beste effektive
omsorgsnivå (BEON)

2016 1.T

Hva skal måles?
Måleindikatorer
H 1.1.1
Venteliste på langtidsplass
H 1.1.2
Antall klager på tjenester gitt på feil
omsorgsnivå (vedtak)

Målemetode
H 1.1.1
Gerica
Gjennomsnitt
H 1.1.2
Gerica

H 1.2.1
Totalt antall klager til fylkesmannen
H 1.2.2

Antall medhold i klager til
fylkesmannen

H 1.2.2

H 1.2.3

Fornøydhetsskala
(1-6)
H 1.2.4
Pårørendeundersøkelse

H 1.3.1
Antall pasienter som mottar
hverdagsrehabilitering årlig

H 1.2.4

Fornøydhetsskala
(1-6)

H 1.3.1

Gerica

2016
Ønsket

Godt
nok

H 1.1.1
2,4

H 1.1
3

H 1.1
6

H 1.1.2

H 1.1.2
3

H 1.1.2
6

H 1.2.1
8

H 1.2.1
10

H 1.2.2
4

H 1.2.2
5

H 1.2.3
5,3

H 1.2.3
5,2

H 1.2.3
5,0

H 1.2.4
4,6

H 1.2.4
4,8

H 1.2.4
4,6

H 1.3.1
20

H 1.3.1
40

H 1.3.1
30

1

H 1.2.1

H 1.2
Telling

Telling
H 1.2.3
Brukerundersøkelse

Resultat

1

H 1.2.2
1
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Mål
Kommuneplan 20122024

2016 1.T

Hva skal måles?

2016
Ønsket

Godt
nok

H 1.3.1
Ny Ikke i
gang-satt
enda

H 1.3.1
3

H 1.3.1
2

H 2.1.1
59

H 2.1.1
70

H 2.1.1
60

H 2.1.1
0 nytt
kurs til
høten

H 2.1.1
20

H 2.1.1
15

Tall fra NAV (%)

H 2.1.1
37

H 2.1.1
30

H 2.1.1
35

H 2.1.1

Telling

H 2.1.1
6

H 2.1.1
15

H 2.1.1
10

H 3.1
Antall innførte nettbaserte
løsninger til bruk for innbyggerne
ved behov for kompetanseheving
innen mestring av lettere psykiske
plager

H 3.1
Telling

H 3.1
0

H 3.1

H 3.1

4

3

H 3.2
Antall deltakere på gruppetilbud til
personer med psykiske plager som
har behov for økt mestringsevne

H 3.2
Antall deltakere

H 3.2
32

H 3.2

H 3.2

85

70

H 3.3
Nedgang i medisinforbruk
Sammenlignet med tall fra 20112013

H 3.3
Folkehelseprofilen
Rduksjon i prosent (%)

H 3.3
1

H 3.3
4

H 3.3
2

H 4.1
Andel av vedtak hvor det er vurdert
barn og unges mulighet til
deltakelse i aktivitet

H 4.1

H 5.1
Antall nye innovasjonsprosjekter

H 5.1

Måleindikatorer

Målemetode

Resultat

H 1.3.1

H 1.3.1
Egen opplevelse av bedring

H2
Innbyggernes sykefravær
knyttet til muskel- og
skjelettlidelser er
redusert med 20 % fra
2010-nivå til 2020

H 2.1.1
H 2.1
Antall henvisninger til frisklivsresept Extensor

H 2.1
Bra mat-kurs (antall deltakere)

H 2.1.1

H 2.1
Legemeldt sykefravær knyttet til
muskel- og skjelettlidelser

H 2.1.1

H 2.1
Antall deltakere på kolsskole

H3
Innbyggernes sykefravær
knyttet til psykiske
lidelser er redusert med
50 % fra 2010-nivå til
2020

H4
Frogn kommune
tilrettelegger for at alle
gis muligheter til å delta
på sosiale, idrettslige eller
kulturelle arenaer
H5
Innovasjon i helse og
omsorg

PSFS - skala fra 0-10.
Aggregerte tall fra
nivå ved start og til
avsluttet rehab.

Antall deltakere

Registrering av
vedtak i fagsystem

Telling

H 4.1
50%

H 4.1

H 4.1

50 %

40 %

H 5.1

H 5.1

H 5.1

16

4

3

24

4.2.2

Status for måloppnåelse

H 1: Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste
effektive omsorgsnivå
Begrunnelse: Tjenester tildeles etter brukernes individuelle behov og ressurser ut fra kommunens
tjenestetilbud og ressursrammer. Tjenester tildeles etter BEON-prinsippet. (Best Effektive
OmsorgsNivå)
Helse, omsorg og velferd (HOV), jobber med å tilpasse tjenestene etter innbyggernes ressurser og
behov. Nødvendig hjelp og forebygging prioriteres til innbyggere i risikosonen. Utfordringen er
knyttet til betydelig behov for ambulerende bo- og oppfølgingstjenester og forebyggende tiltak innen
folkehelse og friskliv. Det er videre nødvendig å realisere vedtatte investeringer, som omsorgsboliger
uten heldøgns bemanning og omsorgsboliger med miljøarbeidertjenester.
Det er en ønsket utvikling at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, men det skaper
også utfordringer for tjenestetilbudet. Hjemmebaserte tjenester merker en økning av innbyggere
med behov for kompleks helsetjenester i hjemmet. Dette gjelder særlig barn og yngre voksne.
Behovet for å bygge tverrfaglige tjenester rundt den enkelte tjenestemottaker med komplekse behov
ser ut til å være en trend fremover og er i tråd med primærhelsemeldingen. Hjemmebaserte
tjenester i Follo har gått sammen om et kompetanseutviklingsprogram i samarbeid med Lovisenberg
diakonale høyskole, tilpasset denne utviklingen og helhetlige pasientforløp. Frogn kommune har en
lav andel fagutdannede, dette skaper utfordringer for tjenesten sett ift kompetansebehov.
Det jobbes aktivt for å omfordele ressurser fra «tjenester til alle» til å sikre nødvendige helse- og
forebyggende tjenester til innbyggerne som er i risikosonen. Vi bidrar gjennom å bygge opp under
innbyggernes egne ressurser, mestringsevne og bidrar til å aktivere brukernes eget nettverk.
Omsorgstrappen er utvidet med nivåer for frivillig- og privat innsats.
Den samlede rehabiliteringstjenesten har gjennomført et felles arbeid med mål om å redusere lange
ventelister og ventetider til privat fysioterapi. I sammenligning med andre Follo kommuner ligger vi
høyt på antall driftstilskuddshjemler. Vi har innhentet informasjon fra andre kommuner som har
gode erfaringer med samarbeidet mellom private og kommunale fysioterapeuter for å skape et
helhetlig tjenestetilbud på feltet. Det planlegges nå innføring av tiltak som felles prioriteringsnøkkel,
retningslinjer for praksis, samhandling og bedre utnyttelse av kommunens totale fysioterapi
ressurser.
Frogn har opprettet en ny fastlegehjemmel for å styrke kommunens legedekning. Ny fastlege starter
sitt virke innen kort.

H2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20
prosent fra 2010 nivå til 2020
Begrunnelse: Innbyggerne i Frogn har over tid hatt et noe høyere sykefravær enn befolkningen i
Akershus for øvrig. Tapte dagsverk pga. sykefravær er en stor utfordring, både for den enkelte, for
arbeidsplassen og for samfunnet. Folkehelsetiltakene med fokus på livsstilsendring gir bedring av
helse uavhengig hvilken livsstilssykdom som ligger til grunn.
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Folkehelseprofilen for Frogn viser at 27,5 % av befolkingen mellom 0-74 år har muskel og skjelett
plager. Vi har noe høyere andel av legemiddelbrukere mot KOLS og astma i sammenligning med
andre. Noe høyere andel hjerte- og karsykdommer enn Akershus. Noe lavere andel diabetes.
Statistikken viser 3 års gjennomsnitt. Det kreves langsiktige tiltak da livsstilsendring gir resultater
over tid.
Helsetilstanden i Frogn, Folkehelserapporten 2014, har gitt grunnlag for å planlegge og iverksette
ytterligere helsefremmende tiltak:








Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid
Fokus på mestring og egentrening, ansvar for egen helse hos personer med
livsstilssykdommer. Det satses på tverrfaglig innsats og effektiv ressursbruk på tvers av
enheter og profesjoner.
Lærings- og mestringstilbud til innbyggere med muskel og skjelett plager er startet opp.
Lærings- og mestringstilbud til innbyggere med KOLS videreføres.
Økt tilbud om styrke og balansekurs.
Kom i form – en lavterskel treningsøkt for alle innbyggerne – samarbeid med DFI,
kreftkoordinator og friklivskoordinator er etablert.
Det planlegges oppstart av BOWLS i regi av Seniorsenteret

H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er
redusert med 50 prosent fra 2010-nivå til 2020
Begrunnelse: Psykiske lidelser utpeker seg som den nye «folkesykdommen». Vi ønsker å redusere
denne uønskede utviklingen.
Det er gjennomført et kartleggingsarbeid gjennom kartleggingsverktøyet Brukerplan, antall brukere
til psykisk helsetjenester er 143, brukere i rustjenesten 82, av disse har 52 brukere samtidig rus og
psykisk lidelse. Gode kartlegginger er grunnleggende for å legge til rette for et hensiktsmessig
tjenestetilbud ut fra brukernes behov. Kartleggingene viser at denne brukergruppen skiller seg mest
ut mht. mangel på arbeid/aktivitet/utdanning.
Det har vært en nedgang på 1% av medikamentbruk knyttet til psykiske lidelser i Frogn kommune.
Der er stykke unna målet om 4% nedgang i 2019.
For å nå flere innbyggere har vi styrket gruppetilbudene i tjenesten. Det er satset mer på kurs i
depresjonsmestring (Kid) og kurs i mestring av belastninger (KIB). Hittil i år har 32 deltatt på kurs,
som er i tråd med målet om 96 deltagere på årsbasis. Ressurssenteret har utvidet sitt tilbud, og
omfatter nå også tilbud til personer som har en ruslidelse.
Rusprosjektet, som er et kvalitets og kapasitetsøkning innenfor rustjenesten, er godt i gang. Det
fokuseres på samhandling av tjenestetilbudet. Det er søkt om fortsatt midler til å videreføre
prosjektet. Kommunens oppfatning er at tiltaket har ført til reell kapasitetsvekst med 3 årsverk og at
fokus på samhandling og faglig utvikling sikres. Helhetlig pasientforløp sikres og hindrer at brukerne
faller gjennom det ordinære tjenestetilbudet. Flere brukere har fått tilbud om meningsfylt aktivitet
og sysselsetting tilpasset deres situasjon gjennom prosjektet.
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Enheten har søkt Fylkesmannen om midler til et nytt prosjekt «Inn på tunet» som er et pilotprosjekt
med Årungen utedrift. Formålet er å legge til rette for at mennesker med psykiske helseproblemer
og/eller rusproblemer får tilbud om å bedre sin helse ved deltagelse i meningsfulle aktiviteter/arbeid,
fysisk aktivitet og sosial inkludering. Psykisk helse og rustjenesten har i samarbeid med Folloklinikken
DPS og NAV vurdert muligheter for å starte opp med IPS - Individuell jobbstøtte. Forskning har vist at
en gjennom IPS kan forvente bedrede symptomer, økt selvtillit og høyere grad av yrkesdeltakelse hos
brukerne. For å gjennomføre dette i Frogn, kreves økning av ressurser både i NAV-kontoret og i
psykisk helse (Jobbspesialister).
Psykisk helse og rustjenester og BUF enheten deltar i et prosjekt med Folloklinikken, TIRE –
prosjektet handler om å oppdage tidlig, og behandle, alvorlig psykoseproblematikk hos unge fra 1230 år. Målet er å få et bedre sykdomsforløp.

4.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv
Overordnet mål fra kommuneplanen

Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller
behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv.

Kulturenheten samarbeider med SAM, MIK og Eiendomsforvaltningen når det gjelder bruk av arenaer
for idrett. Folkehelseperspektivet står sterk når det gjelder enhetenes arrangementer, noe som
gjenspeiles i form av turmarsjer, sykkelløp og familiearrangementer med ulike fysiske aktiviteter.
Enheten bidrar med økonomisk støtte til Idrettsrådet.
Det er et stort behov for flere idrettsarenaer, både utendørs og innendørs. Etablering av Seiersten
idrettspark med svømmehall, ny kunstgressbane, oppjustering friidrettsanlegget og eksisterende hall
samt bygging av ny «boksehall» har styrket tilbudet til både barn, unge og voksne.
Rådmannen er opptatt av aktiviteter hvor folkehelseperspektivet blir ivaretatt. Opprusting av
Badeparken og Seiersten idrettspark er viktige arenaer i denne forbindelsen.
i Samarbeid med Oslofjordens friluftsråd planlegges det tilrettelegging av flere kystnære områder.
Frogn kommune har sikret seg verdifulle friluftsområder på Seiersten som tidligere var eid av
Forsvaret, og både Seiersten-marka og Skiphelle brukes til ulike familiearrangementer, det samme
gjøres deler av naturlandskapet og stinettet i Frogn.
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4.3.1

Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

Kommuneplan 20122024

Måleindikatorer

K1
Frogn kommune har
trygge sosiale og
kulturelle arenaer, og
samarbeider godt
med frivillige lag og
foreninger

K 1.1
Brukertilfredshet
Kulturskole

2016 1. tertial
Målemetode
K 1.1
Brukerundersøkelser

K 1.1.2
Antall elever

K 1.1.2
Cellus data

K 1.2
Besøkstall kino

K 1.2
Billettsalg

K 1.3
Utlånstall bibliotek

K 1.3
Antall utlån per
innbygger

K 1.4
Besøkstall klubb

K 1.4
Telling
(KOSTRA)

K2
K 2.1
K 2.1
Frogn kommune skal
til enhver tid ha
arenaer for idrett
Netto driftsutgifter til
som utnyttes
idrett per innbygger KOSTRA
maksimalt og som
motiverer til bredde i
aktivitet og deltakelse
K3
Viktige områder for
friluftsliv og
opplevelse av naturog kulturlandskap er
sikret og gjort
tilgjengelige

4.3.2

K 3.1
Lek- og
rekreasjonsareal per
1000 innbygger

K 3.1

KOSTRA

Resultat

2016
Ønsket

Godt nok

K 1.1

K 1.1

K 1.1

97 %

100 %

80 %

K 1.1.2
20 %

K 1.1.2
16 %

K 1.2
19 000

K 1.2
18 000

K 1.3
4,2

K 1.3
4,0

1.4
6 000
(følger skoleåret)

1.4
7.000

1.4
6.000

K 2.1

K 2.1

K 2.1

473,-

500,-

450,-

K 3.1

K 3.1

K 3.1

K 1.1.2
19 % av grunnskole-elevene

K 1.2
19 500

K 1.3
3,8

41 dekar

50 dekar

41 dekar

Status for måloppnåelse
K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med
frivillige lag og foreninger

1) Kulturskolen
Ligger tett opptil forventet målsetning, og med sine ca. 19 % av grunnskoleelevene (352 av 1847
elever) ligger Frogn kommune godt over landsgjennomsnittet på 15 %.
En svak nedgang i antall elever i grunnskolen og en økning på egenbetaling, er trolig blant årsakene
til elevtallet har sunket noe. Det betyr likevel at vi prosentvis holder stand.
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Ventelistene er halvert i løpet av det siste året. Igangsetting av Follo-piloten og hele tiden høyt nivå
på undervisningen kan bidra til å øke elevtallet. Etterspørselen er i forandring. Teater og drama er i
skuddet, mens band og gitarundervisning har lavere interesse enn før.
2) Kinoen
Besøkstallet for Drøbak kino økte betraktelig i 2015 i forhold til 2014. Denne veksten har fortsatt så
langt i 2016.
Flere toppfilmer og jevn og god markedsføring over tid antas å være årsaken for Drøbak kinos
vedkommende. Kinoforestillinger på dagtid, tilbud til eldre og bruk av huset til foredrag og overføring
av operaforestillinger er virkemidler som kan gi enda bedre besøkstall.
3) Biblioteket
Ny teknologi har gitt biblioteket 10 timer lenger åpningstid på hverdagene. Jevnt besøk de siste
årene av barn og voksne, men noe nedgang av ungdom mellom 14 og 19 år. Selv om biblioteket
ønsker å være et møtested for alle, med et variert tilbud av foredrag og barneteater, er det vanskelig
å treffe unge mennesker. Dette er en utfordring over hele landet. Ny biblioteksjef forsøker hele tiden
å fornye tilbudene til publikum. Søndagsåpent bibliotek blir en realitet denne sommeren som en
prøveordning. Ekstra utgifter dekkes av egen ramme.
4) Klubber
Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster blant ungdom. Bruk av
sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme.
Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb, og nye tilbud og nye aktiviteter i 2015 har allerede
gitt resultater i form av høyt besøkstall. Det jobbes videre med innholdet i klubbene i samarbeid med
ungdommene selv.
I 2016 stengte Frognhallen og klubben vil dermed få nye utfordringer i andre lokaler. Flytting til
Dyrløkkeåsen har vært arbeidskrevende for enheten, men besøket er så langt over all forventning.
5) Kirke (ingen styringsindikatorer)
Kulturenheten samarbeider godt med kirkekontoret om konserter i kirkene. 15 sommerkonserter og
10 AdAstra konserter ble avviklet i kirken 2015, i tillegg til en rekke konserter i kulturskolens regi. For
2016 blir det like mange konserter, og programmet er lagt for lengst.
Nytt flerbrukshus hvor både kultur og kirke har sine lokaler er tatt i bruk, og vil bli offisielt åpnet i
september. Dette vil være med på å styrke samarbeidet.
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5 Medarbeidere
I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket
resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt
nok er satt til rødt.

5.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk
Overordnet mål fra kommuneplanen:
Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg,
utvikler og beholder kompetente medarbeidere.

5.2 Styringsindikatorer
Mål
Kommuneplan
2012-2024
A1
Frogn kommune
er en
nyutviklende og
lærende
organisasjon

Hva skal måles?
Måleindikatorer
A 1.1
- Medarbeidernes
vurdering knyttet til
kompetanse
a) Bruk av
kompetanse i arbeidet
b) relevant
kompetanseutvikling

A2

A 2.1

Frogn kommune
rekrutterer og
beholder
medarbeidere
som det til
enhver tid er
behov for
A3
Ledere i Frogn
har en felles
lederplattform
basert på
kommunens
verdier og
lederprinsipper

a)Turnover SAM, EF,
PLO, Hj. Baserte, MIK,
barnehage
b)Ubesatte stillinger
over 6 mnd – Alle
c) Ca. antall på disp. –
Alle
A 3.1
-Medarbeidernes
oppfatning
Nærmeste leder
A 3.2
-Medarbeidernes
oppfatning

2016 1. tertial
Målemetode
Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse

a)
Rekrutteringssystem
b) Mnd.rapp
c) Mnd.rapp

Ønsket

Godt nok

*

*

a) 4,3*
(snitt landet :4,2)
b) 3,7*
(som landet)

a)9stk
b)6
c)4

a) 10 %
b) 0
c) 5

Bedre
kommune medarbeiderundersøkelse

4,0**
(snitt landet: 3,9)
A 3.2

a) 15 %
b) 0
c) 15

A 3.1

A 3.1

*
Ny undersøkelse i
2015
A 3.2

4,1**
(snitt landet: 3,9)

Overordnet ledelse
A4

Resultat

2016

*

A 4.1

Frogn kommune -Nærvær
har et nærvær
på 95 %

-NAV

93,2 %

95 %

93 %

*Ny medarbeiderundersøkelse fra 2016 der skala går fra 1-5. Kommunens skala bør justeres tilsvarende da
gammel medarbeiderundersøkelse gikk fra 1-6. Foreslått for 2016 at vi scorer som landsgjennomsnitt eller
bedre.
**Mestringsorientert ledelse er ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli
best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
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5.2.1
A2

Kommentarer til indikatorene
Vi har gjennom månedsrapporten målt turnover i utvalgte enheter i tillegg til ubesatte
stillinger og ansatte på dispensasjon. Stor turnover kan være en utfordring for alle
organisasjoner. Frogn kommune har ikke en turnover som utpeker seg som spesielt negativt
på noen områder i 2016.

A4

Sykefraværet var stabilt i 2013, 2014 og 2015. I 1. kvartal 2016 ses en svak positiv utvikling,
men fraværet ligger fortsatt på et høyere nivå enn målet i kommuneplanen. Sykefraværet
måles kun i økonomisystemet Agresso da NAV fremdeles har problemer med å skaffe
statistikk etter omlegging av deres systemer.

5.3 Status for måloppnåelse
Ingen indikatorer scorer under «Godt nok» og kommenteres ytterligere.
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6 IKT og interne systemer
Overordnet mål for Frogn kommunes digitaliseringsstrategi

Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt
førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon.

6.1 Styringsindikatorer
Mål

Hva skal måles?

HP 2013-2025

Måleindikatorer

KI 1
Frogn kommune har et bevisst
forhold til bruk av digitale
kanaler og en effektiv og
brukervennlig digital
forvaltning.

KI 1.1
Antall følgere på Facebook
KI 1.3.1
Resultat i DIFI sin evaluering av
offentlige nettsider
KI 1.3.2
Resultat i DIFI sin evaluering av
digitale tjenester
KI 1.4.1
Reduksjon i utsendelser av
papirpost fra sentral postutsendelse

KI 4
Frogn kommune har arkiv og
dokumenthåndtering hvor alle
typer dokumenter behandles i
henhold til lov og enkelt kan
gjenfinnes.
KI 8
Barnehagene og skolene i Frogn
benytter gode og fleksible
digitale læremidler bygget på
en sikker og stabil teknisk
plattform.

KI 4.1
Antall fag-systemer som
arkiverer til Noark5 arkiv

KI 8.1
Gjennomføre pilotprosjektet
Digital skole, et prosjekt for
teknisk og pedagogisk fornyelse

2016
1. tertial
Målemetode
Statistikk
på
Facebook
Rangering
foretatt av
DIFI

2016

Resultat

Ønsket

Godt
nok

4235

4000

3750

6
stjerner

5
stjerner

5
stjerner

4
stjerner

Ikke målt i
2015

Rangering
foretatt av
DIFI

Ikke målt i

Statistikk
fra posten

-15 %

-40 %

-35 %

Telling

3

5

4

90%

100 %

90 %

Andel av
prosjektet
som er
fullført

2015

Merknader:
KI 1.3.1 og 1.3.2. DIFI har utarbeidet nye kriteriesett som ser på nettsted og tjeneste som en enhet.
Evalueringen skal på denne måten simulere brukerens opplevelse på en bedre måte. Dette er
ressurskrevende og derfor er evalueringen gått over til å være en utvalgsundersøkelse. Ca 75
nettsteder vil bli evaluert i 2016. Det er foreløpig ikke kjent om Frogn er en av disse.
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6.2 Status for måloppnåelse
Arkiv, dokumenthåndtering
KI 4 Frogn kommune har arkiv og dokumenthåndtering hvor alle typer dokumenter
behandles i henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes.
Rekrutteringssystemet, skjemaportalen og det skoleadministrative systemet arkiverer i dag direkte i
sak og arkiv systemet. Det er flere systemer som står for tur, men det må tas stilling til om
fagsystemene skal ha et eget e-arkiv eller arkivere direkte i dagens Norak5 arkivkjerne. Det er
ønskelig at dette blir en felles løsning for kommunene som deltar i samarbeidet om sak og arkiv
systemet.

7 Status på politiske vedtak rapporteres i eget vedlegg
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KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE
AKTIVITETSPLAN per juni 2016
Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres
fortløpende. KPMG står for regnskapsrevisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.
Dokumentfristen til FIKS er 14 dager før møtet.
Nr. Beskrivelse

Frist

Ansvar

Status

Avsluttet

1

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

mars

FIKS

KU 11/16, KS 53/16

2

Aktivitetsplan

Februar

FIKS

Rullerende

3

Utvalgets strateginotat

Fornyes årlig FIKS

KU 19/16

4

Møteplan

5

Uttalelse om kommunens årsregnskap 2015

15. april

FIKS

Tertialrapporter:
1.Tertialrapport jan-april 2016 - orienteringssak
2. Tertialrapport mai-aug. 2016 orienteringssak

Mai
Okt.

Kommunen
Kommunen

Mai
Nov
August

KPMG
KPMG
KPMG
FIKS

6

7

8

Rapporter fra revisjonen:
30.04.16 (perioden 01.05.15 – 30.04.16)
31.10.16 (perioden 01.05.16 – 31.10.16)
Revisjonsplan 2016
Plan for forvaltn. revisjon 2013 - 2016

FIKS
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1. februar
7. mars
9. mai
6. juni

12. september
27. oktober (Faglig forum).
7. november
6. desember
KU 14/16

KU møte 6. juni

KU 27.8. KS 22.10.12

1

Nr. Beskrivelse
9.

Frist

Ansvar

2015
2015

FDR
FDR

2016
2016
1.11.2016
1.11.2016
Rådm.
Svarfrist:

FIKS
FIKS
BDO
BDO
FIKS

Samhandlingsreformen

22.3.15 og
22.9.15

FIKS

KU 27/15 - Purret

Vann og avløp

8.6.15

FIKS

KU 44/15

Beredskap

31.12.16

FIKS

KU 16/16

Selvkost, avgift og gebyrer (punkt 3 og 4) fra 2010

29.2.2016

Barnevern
Plan Selskapskontroll 2013 - 2016

7.6.2016

Selskapskontroll 2015
Overordnet analyse selskapskontroll
Andre kontrolloppgaver
Kommunens innkjøpsordninger – dialog rådmann
Avviksrapportering/oppfølging av vedtak
Kommunens kontrollrutiner – byggesaksavdeling
«Saksbehandlersaken»

2015
2016

FIKS
FIKS

Des 2015
Des 2015

FIKS
FIKS
FIKS
FIKS

Forvaltningsrevisjon 2015:
Beredskap
Barnevern

10. Overordnet analyse forvaltningsrevisjon
11. Forvaltningrevisjon 2016:
PPT
Oppfølging av politiske vedtak
12 Oppfølging av tidligere prosjekter:

Status

Avsluttet

KU 17/15, KS 115/15
KU 28/15, KS 209/15

Prosjektplan i KU 6.6.2016
Prosjektplan i KU 6.6.2016

Rapporter

13
12.
13.

FIKS
FIKS
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KS 12/16

KS 22.10.12
KU 46/15, KS 17/16

Vedtak sak 14/15 – Følges opp i 2016
KU 1/16
Vedtak sak 2/16 – Ny redegjørlse i mars
KU 17/16 – bedt om skriftlig rapport
2
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